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PROJECTO N. 146 

NOTA 

A'fTEN'l'AIJO DE 5 JJE NOVE1Ill110 

Em 9 de Novembro foi a imprimir o pa,recer. Ém 10 entra e m 
~" tlisc. 01;am os Sr s . Nilo Peçanlla e Vei·g·ne ele Abr,eu. O Sr. Here-
dia ele Sá reC1uer o encerra.1n ento. São lidas varias e n1 en cl as . Onun 
pela orde n1 "os Sl"s. Leovigildo Filgueiras, An101'i1n J:i1i.gl.ieira, José Mur-
linho, H.oclo lpho ele Abreu, Coelho C in tra, Victorino Monteiro, Matla 
Machado, Aurel.iano Barl>0sa e F. T olentino. E' encerrada a cl isc. elo 
p'rojecto. E' appro vado o art. 1°, sal vo as e n1 endas . São rej.eitacla:.; 
as emendas elo Sr. Francisco Sá. e um a outra . O Sr. Hereclia ele Sá 
r equ e 1· dispensa ele interstic io para o proj-ecto entrar immecl iatam ente 
e m 3" di sc. Recusado o r equerimento pela m esa, a Camara concede qu?. 
o projecto entr e n a ordem do dia da sessão seguinte. Em 11 entra em 
3" cliso, Oram os Srs. Lu iz Detsi, Nilo Peçanha e Cincinato Braga. 
E' encenad a. Approvado E' enviado á Commissão de Redacção. A r e· 
querirnento do Sr. Vergne ele Abreu a redacção é approvada. O pro-
jeclo é enviado ao Senado. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS' 

S-ESSÃO DE 8 DE NOVEMBRO 

O .SR. 'PREJSIDENTJE - Peço a attenção dos nobres Deputados . 
rogando occU'pem as suas cadeiras. 

Antes de annunciar a ordem do dia vou fazer chegar ao co-
nhecimento d.a Gamara uma mensagem enviada pelo Poder Exe-
cutivo por interm edio do Miniister.io da Justiça e Negocios In-
teriores, que por sua .natureza é muito urgente. 

Em seguida o Sr. 1.0 Secretario procede á leitura da seguin-
te mensagem: 

Srs. Membros do Congresso Nacional - O attentado contra 
o Presidente da Republica no Ar.sena! de Guerra, no dia 5 do 
corrente, o a;s.sassinaito do marechal Ca1'los Machado de Bltten-
court, Ministro da Guerra, e os ferimentos do chefe da Casa Mi-
litar, •quando .se interpun.:haim entre o aggredido e o sold.ad.o ag-
gressoT, c.a'llsaram extraiordinaria e dolor-0sa impressão em todo 
o paiz e grave commoção nesta Capital, que ainda perdura, tra .. 
zendo -0 espiri·to da população aipprehensivo e alarmado. 

Os intuitos do attentado e a;s circumstancias excepcionaes que 
o r evestiram explicam e justificam essa comnioção, po.rque denun-
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ciam a existencia de uma conspiração contra a estabilidade dr> 
G0verno da Republica. 

-Pa.ra mranter a ordem, restabelece·r <t tranquillida'<ie e fazer 
cessar a commoção produzida por aque.lle gravíssimo attentado, o 
Governo julga necessario o emprego de medidas e providencias 
que só o estado de sitio póde autorizar nos termos do art, 80 
da Constituição da Re,publioa. 

Par.a isso, cumpro "O meu deve:r solieitando do Congresso Na-
cbnal que sejam declarados em estado de sitio o Districto Fe-
deral e a Comarca de Nictheroy -do· Estado do Rio de Ja.n eiro. 

Ca,pital Federal, 8 de novembro de 1897. - Prudente J. àe 
Moraes Barnos, Presidente da R epub1ica. - A' Commissão de 
Constituição, Legis1ação e Justiça ,cr>m urgencia. 

(Movimento nas galer-ias.) 

O S·R. PRESJDENTE - As galerias não podem intervir. A 
intervenção das gaJ.erias é uma coacção ás deliberações da Cama-
ra e a Camara não p1de funccionar sob coacção . Do contrari~ . a 
Mesa usará dos meiof ao seu alcance par.a conter as galerias. 
(Pausa.) A mensagerr,1 v.ae ser enviada á Commissão de Consti-
tuição, Legislação e Justiç_a para interpôr o seu parecer com 
urgencia. 



SESSÃO DE 9 DE NOVEMBRO 

Declara eni estcicia ele sitio, vor 30 clias, o territorio ao D.istricto 
Fecleral e da Comarca de Nictheroy, no Estado do Rio ele Ja-
neiro 

A Commissão de Constituição, Legis'lação e Justiça, ponde- Pe.uecer aa 
rnJJdo os termos da Mensagem do P0der Executivo solicitando a Commissií~de 

decretação do estado de sitio para os territorios do Districto Fe- Conati~uiçã1> 

dera! e da 'Comarca de Nidheroy, no Estado -do Rio ·de Janeiro, 
-e julgando indispensavel a applicação de semelhante providencia 
constitucional para assegurar a ordem publica profundamente 
abalada pelos barbaros attentados que tiveram por theatro o 
Arsena1 de Guerra desta Capital ·e que se _Prendem talvez á cons-
piração de elementos perigosos e anarchicos; considerando mais 
que, no caso, se verifica pontualmente a hypothese do art. 80 da 
Constituição de 24 ·de fevereiro, pois attentado mais nefando e 
audacioso que o do dia 5 do corrente ainda não se praticou no Bra-
zil, nem nos dias mais agitad<Js de sua historia, qual o de se tentar 
pelo massacre do Chefe do Estado e dos seus immediatos auxi-
liares ,a subversão politica do paiz; determinando só esse facto e 
seus possíveis corollarios o extraordinario alarma e a commo-
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ção em que se agita a popu1ação desta Capital: é de parecer que 
se adorpte o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional r esolve: 

Art. 1.° Fica declarado em estado de sitio, por 30 ·dias, o-
territorio do D'istricto Federal e da Comarca d'e Nicther oy no Es-
tado do Rio de Janeiro. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R . .Sala daji 09rn~Üif!Qes, $ de J,loverub\'Q de 1897. - F e-

lisb ello Freire, presidente interino. - Vergne ele Abreu. relator . 
-Liiiz Dorningues. - M eneies Pimentel. ·- Jayrn.e Villas Bôas.-
OUveira Bmga. - T ei xe'ira. ele Sá •. 



SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO 

Q SR. NI.LO PEÇANHA (profuncLo silen cio; rnovi rnento cLe at -
t ençiJ,O) - Em duas palavras devo, em nome da· opposição parla · 
m~ntar q\1e ainda segue a orientação do illustre chefe o Sr. geine-
ral Glicerio, declaraT á Nação Brazileira que nã.o 'POd·emos dar o 
concurso á propo1>ta do esta1do de sitio, que é agora a prnsci·ipçã·J 
de todas as liberdades publicas. (ApoiadJos; não apo·iaãos . Diver-
sos Srs. àetJiitaàos peàem a palavra.) 

O SR . VERG r' :E< DE ABRl>U - V. Ex. }á, foi aqui o defensor do es-
tado -O.e sitio . ( 0-utro.s apartes.) 

O SR. Nu.o PEÇ'ANHA - Deaute das imterrupções e honrando :í, 
segurança do orgão do partido Que apoia o Governo, O Debate, é 
('[ue nós, deante da autoridad.s mora.l da. mesa da Gamara, entende. 
mos conveniente trazer a -este r ecinto a nossa palavra, e é po1 
isso que si •não posso invocar a tolerancia dos meus honrados col-
lega,s, invocar ao menos o cavalhoairismo de quem poryentura tenha 
a l'e&potisabilida1de e a direcção dos ue1gocios da Gamara, de modJ 
qu e esta. tribuna possa ser verdadeiramente livre paTa ser verda· 
deirau1ente honrada. 

Eu ·deva uma declaração: não venho tratar do aspecto :turi-0.ico 
d-o estado -Oe sitio; nã..o venho tão pouoo estudar o estado social da. 
R ep.ublica.. n e1>ta hora, e. que não legitima nem autoriza a decreta-
ção de medida tão violenta e de e:x:e.cução tão perigosa! (Apoiados.) 

O S~. E.R~rnw COUTINHO - Ad e:"dtr emos nio1·b16s, c~d extnrnia 
r eri'),edtia. 

2• discussão 
do projecto n. 

146 
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rO SR. NILO ·PEÇANHA - Veinho apenas declarar á CamaTa que 
nós, os republicanos opp:osicionistas, que temos ainda de traz.er 1nos 
hombros a legenda florianista, durante os dous annos anteriores 
em que houve estado de sitio, abrimos mão das immunid·ades, 
(apa11tes) á coex.istencia do sitio. 

Quero declarar á <Gamara que o humilde orador que está aa 
triibuna, sustentou daquellas banca:das, e então representando o 
sentimento do seu partido, que o estado de. siti-o absorvia as im-
munidades parlamentares . 

'() SR. BELI'ZARIO DE SOUZA - A minha ·Opinião •não foi essa. 
O SR. NILO PEÇAN HA - 1Foi a minha impressão pessoal e d.a 

maioria dos collega·s que occupavam Jogares na rep.resentação flu-
minense. Devo dizer á Camara que o .Governo não deve parar 
na captura do soldado criminoso que prostrou o honrado Ministro 
da Gu erra. 

Eu devo dizer, em nome dos representantes Que ainda confiam 
na ori entação do illustre chefe ·o general Glicerio, que nós empr.azá-
mos o Governo, reptamos1 o Poder Executivo a abrir a deva:s·sa mais 
intima, .mais penetrante e mais rigorosa, de modo que possa afftr-
m.ar á Naçã:i Brazileira que foi tão infame o braço do soJ.dado 
que roubou .a vida ao Sr. •Mi nistro da Guerra e que tentou contra a 
integridade physica do 4onrado Sr. Presidente da Republica, quan · 
to foi infam.e o braço do -escriptor que .lançou s·obre as bancadas 
da oppnição a cumpliciqade ·d:J crime que feriu a honra da civili-
za.ção bra.zi.lcira e os creqitos mor.aes da. Repuhlica! (ApoiaJdo·s; não 
apoi<UL:JiS.) ' 

O SR. SE.~llRA - Votem o estado de sitio . 
O SR. NILO PEÇAXHA - 1Senhor.es, si 1ha um ti'aço intelligente 

que ainda póde congregii.r os h:imens politicos que não veem á tri-
buna fazer a renuncia dos seus princip'ios n em a apostasia. das 
idéas pa.rtidaria.s proégada.s até aqui á s~mbra. da bandeira desfral-
dada pela opposição constitucicm·al, é esta: é que com a gloria <los 
homens que teem a coragem das ·proprias convicções, e dos solda_ 
d:is que morrem pelo seu idea1 de Jii.<berdade, 'ha a nobiliss.ima re-
salva do respeito e do acatamento á .pessoa do deposita:rio do su-
premo poder publico, s~ntimento que -é o patrimonio com1D1Um da 
ordem social e da coniJ:Ylidação da R€publica. (Ap9iaclos.) 

1Mais do que o Pojl.er Executivo, mais do que a autoridade 
moral da Camara, está interessado na averiguação de todas as r es-
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ponsabilidades do crime, a opposição parlamentar. (Apartes; muito 
bem; ,,.apoi<11cLos.) 

Tanto quanto o chefe do ·Estado, tanto quanto os. nossos maio_ 
res adversarias, .a opposição deseja a mais absoluta penetração, 
o inquerito mais ·largo, no sentido de que se apurem os verdadeiros 
responsave.ios por este .attentad·o, ·que não só .affecta o l:!razil, como 
tambem 'O problema poHtico que conturba as livres instituições da 
America ·.Jatina ! 

o SR. PAULI!\"O DE SOUZA Jvxron - :bl V. Ex., que armJu o braço 
do seu irmão contra o Sr. Senador Porciuncula? (Sussurro; pro-
testos.) 

O ·Sn. NILO PEÇANHA - O nobre Deput.ado disse que .eu tinha 
armado o braço do meu irmão contra o Sr. Senador Porciuncula. 
(Paitsa.) 

Que se r egistre este ataque, tãJ intempestivo e tão ·violento, 
ao lado do applauso de todos os hom ens de bem,. sagrando o acto 
do fi'iho, hoj e preso, e que tão nobremente vingou, sem suggestão 
de ninguem, a affronta feita .em seu velho pae. 

Que se ;registre este a·taque ao lado da magua e da desespe-
rança de todos os crentes nas virtudes da democracia Iiberal, vendo 
o sangue de seus mafores e a di·gnidade dos proprios affectos com_ 
promettidos ao preço do confisco• das urnas da patria. (App.iado11. i 

E voltemos ao momentoso assumpto que ·impressi.ona a soci·:o-
dad·e ! Que um di.a, data mais torpe com a pressão a:os direitos in-
divrduaes, o mais p.remente garrote ás Ji'berdad Es republicanas, com 
o sacr.ificio das proprias instituições nacionaes, trahida pelos go-
vernos e entregues á sanha dos ·reaccionarios, se comprehenda e se 
j-ustifique uma rev·o'lução ! (Protestos; apoia<Z.o's.) 

Fiz·emol-a a 23 ·de novembro para restaurar a legali.dade! Fi -
zemol-a para sa•lvar o BrazH do .aviltamento da dieta.dura ! (Muito 
bem ... ) 

Mas, quem tem a cor.agem de fallar e de agir assim, tem o 
direito de ser ·acreditado quando •affirrna que das fileiras do seu 
partido não sahiu o braço qu e attentou contra o Sr. Presidente da · 
Republica! (Apoiaclos.) 

1E por q.ue,. nes·tas condições, havemos de prestar o nosso con-
cm',sv para a deCT1etação de urna medida que só vem autorizar 
violencias, perseguições e o massacr e d·os que entendem que a. 
nação Tepublicana sente-se maior e mais digna á contemplação 
e á co-·existencia de um Parlamento em que possam medrar, pefo 
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menos com a .critica aos actos do Governo, as mais sãs e mais legiti-
mas divergencias intelleotuaes? (Apovados e apartes.) 

·P,aira que o sitio, si .13em .elle j-á se têm consummado todas as 
~rbitr.a:riedades ? Para :prender D putados ·e .Senadores ? Então 
provoco ·o Governo -a enumera;r um só representante da Nação que 
tenha sido cumplice ·nessa miseria e nessa triste ignomhnia! (Mu'ito 
bem.) 

Acaso 1um partid-0 que tem a metade da Gamar.a, metade do Se-
nado, •que tem o .poder -em mais de dez Estados da federação, e as_ 
pira o Governo do paiz, podia lá ser cumplice na !luppressão do 
chefe do ·Estado ? · 

-E é tanto mais perversa e infarne, Sr. P.r-esidente, uma tão 
grave .imputação, quand-o é de honteru, na hist-0ri.a do Estado Orien-
tal, o .atte.ntado contra o Sr. Idiarte Borda, sem que nenhum 
agrupamento sodail e nenhum jornal se lembrasse de r esponsabili-
zar pelo crime o partido b'lanco, que aliás est.ava com as armas 
na mão, nas fronteiras do territorio, di-sputando o governo ! (Muito 
beni.) 

1 

Que se vote ·o estado de sitio! 'Nós podemos renunciar as nos-
sas immunidades parlam~ntares e desafiamos o Poder J)Jxecutivo 
a que demonstre á Nação Brazil-eira .que o Partido Republi-cano, 
que tem por si a .tradiçãp da fundação d-o .regímen e o interesse 
commum na defesa da autori.dade pU'blica, tenh.a ido buscar a 
solução ·da crise nacional no process-o da ·eliminação inglloria do 
chefe do ·Estado! ( Ap'Via(los! Muito beni! miiito beni! cipplausos 
àa minoria.) 

O SR+ VEJRGNE 1Dlj] A:BRJEU começa -diz,end·o que o mo-
mento não comporta discussão - .é de ac~ão . 

Espe1·av.a -que o honrado Deputado que o precedeu viesse, 
em mome da opposição, diiclarar que, reprovando o nefando a.tten-
tado de 5 de novembro, d\spunha-se a collaborar com a maioria no 
cer.car .o Governo dos mjõ'ios necessarios p.ara apur.ar, -desassom-
bradamente, a verdade, expuugindo do parti-do adverso siquer a 
mais leve su-8'),}eita de co-partici·paçãio nesse crime politico, pro-
ducto de uma .conspiração, segund-0 todas as SUJ>posições, qile 
teve inioi-o no ·cr.iJme heqiondo d-0 A11senal de Guerra que agitou 
convulsa;mente a Nação inteira e ·que o -simples criterio indica não 
ser ·um facto isolado, attribuivel :aio fanatismo -de u;m louco. 
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E' preciso que maioria e ruinor.ia se unam, 0para que o Go-
ver•no habilitado conv·enientemente, apure a ven:lade. O orl!ldor 
não acredita que um partido politico que tem altas respon-
sabilidades e altos destinos, pudesse armar as mãos assassinas que 
se lev.antaram contra o ch.efe do .Estado, ·OS seus Ministros e a 
sua casa militar; as condições poliUcas, porém, que nos cercam, 
os ataques violentos da imp1·ensa e da tribuna ao .Sr. Presidente 
da Republica, as condições de successão do Governo .nQ nosso paiz, 
autorizam a espíritos prevenidos o lançar a suspeita de conni-
vencia que o orgão do .partido concatenou . 

O nobre De.putado fluminense, portador da legenda do Mare-
chal de Ferro, agora repudia_lhe os exemplos, .acceitando a. theoria 
baixa dos factos consummados . 

. O orador não consente que se redu;1,a o facto e·xtraordinario, 
unico na historia dos povos cultos, a um facto normal que se escôit 
com a sensa!;.ào produzida em simples noticiario de jornal. 

Os tribunaes ordinarios, e só elles, hão de apurai-o, como si se 
tratasse dos mais communs homicídios ? 

Não ; ê preciso ·que o paiz e as ·nações E::Strangeiras saibam que 
continúa de pê a 1egenda de Floriano Peixoto. Os crimes e attenta-
dos contra a estabilidade politica do Governo hão de determinar 
da parte dos deposita.rios do poder publ'ico uma reacção tão forte 
e tão energica que não desperte desejos de reincidencia. 

Não ê de tanta singeleza o momento, ·qual o defin€ a imprensa 
opposidonista, que, si não fôra o levantar-se naquelle d'ia Jnolvida-
vel a .figura sem par na historia do mundo inteiro, dESse que ha 
de ser de ora em dea.nte o marech.al de ouro, honrando a fa.rd.a 
do ex·ercito e o nome do Brazil, que seria da Republica, que seria do 
paiz ? Não, no Bra.zil, o assassinato político jámais será a por>ta 
falsa pela qual se galguem a'S situações politicas e Q Poder. 

Não ê crivei que um simp'les soldado, em uma praça de guer-
ra, só ao desamparo de cumplices e suggestões, esquecesse a disci -
plina que no militar constitue segunda natureza, levantasse o 
ferro homicida contra o primeiro magistrado da Nação, e desviado 
do seu <plano sinistro, ferisse o coração mais .puro que a nossa 
raça nestes dias pôde contemplar, o chefe visível do €xercito, co -
berto de cicatrizes· e de louros. No proprio acto do delicto, Marcel-
lino teve cumplices, a arma que feriu o marechal não foi a mesma 
que offendeu o coronel Mendes de M.ora·es. O orador f.ormula a 
hypothese de haver sido attingido o Sr. Presid·ente da: Republica; 
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fóPa daqui, dadas as circumstancias excepcionaes ·em que nos en-
contramos, pergunta o que se diria, sinão que o assassinato hou_ 

. vera s ido o pr.ocesso da substituição dos partidos no Gove,rno ? 
E' por essas considerações q_ue espera que a opposição con-

correrã com a maioria para que se posrn es1:larecer a verdade. 
tE' facto que -0 paiz atravessa um periodo de commoção inter: 

na, -0u pelo menos esta capital, e as theorias em 1894 expendidas 
sobre .o estado d·e sitio pelos seus mais extrenuos .def·ensores podem 
no moment-0 ser invocadas, como justificativaJS d.o pedido do Go_ 
verno, send:i certo que jã:mais a o~den:i publica . se sentiu máis 
abalada de que quando se tenta contra a exis.tencia .do Presidente 
da R epublica, contra · a· seguranç&. da propria Repub'lica. 

O iSr. Presidente da Republ:ka é hoje ·a encarnação da mesma 
R epublica e, memorando em <phrases eloquentes a apotheose feita 
ao marechal Bittencourt, recorda a manifestação popular que sa-
grou -0 benemerito chefe do Estado, em um delirio de acclamações 
inenarravel. 

O -Governo tem em mãos . o estudo do grande caso político e 
sem a decretação do estado de sitio ser-'lhe_ha difficil apurar a 
verdade inteira ab1,ir completa a devassa. 

·Para o orador o estado ãe sitio é simplesmente a suspensão de 
habeas-uorpu s, doutrina iJ.Cceita e prégada por espiritos mod·erados 
e conservado.res ; não o entendo como o Sr. Nilo P.eçanha, que o 
faz synonimo de suspen11ão completa de todas .as garantias consti-
tucionaes. 

oNão se estende na justificação e defesa do projecto; a me-
dida que elle contém, impõe-se como uma n·ecessidade de go-
Vfrno e como rarantia á propria Republica. 

Não frequenta o pal;i.cio, mas acredita que, mesmo na vigencia 
Llo sido, o Govern o manterá aos Srs. Deputados da opposição as 

·liberdades de que usam ·e abusam nas Camaras e fóra del'la.; 
. m:as é preciso que SS. EEx. acceitem o 'repto d·e virem votar o 
estado de sitio, ainda qpe o n eguem, para que o Gov·erno não fL 
que mani-etado .da obra .de pacificação immediata, d·e rep.ressão 
e prevençã:i nacional. 

-Esse repto lança o orador tambem em nome dos bons · prin-
·cipios, porque no dia erp. que um degradante, infame e mis·3rav·el 
precedente de abrirem-s~ as portas do palacio governamental com 
o 11unhal assassino fôr estabelecido, ai! ·dos partidos de .governo 
e de opposição. 
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A arma do sicario ao serviço de todas ;is causas, t em dous 
gumes. 

De entre os malfeitores são de peio·r especie os assassi.nos poli-
ticos; os que matam e roubam ao individuo, commettem um crime 
retricto, fazem uma victim.a; os malfeitores politicos, porém, ma-
tam, roubam, corrompem •e destroe·m uma nação. 

E' por isso qu t" o orauor repta a opposição, afim de que se 
firmem os nossos credito~ c!e povo civilizado e para que vejam 
para salvação eterna naquelle tumulo que se abriu a 5 de n ó-
vembro, o ultimo tumulo cavado pelo assassino politico; e que 
aquella gloriosa vi.ctima s·eia a ultima entre aquelles que se sa-
crificam peio bem e pela felicidade de su.a •Patria. 

(Muito bem; muito be1n. P.almas nas gai"erias e no r ecinto. O 
orad.or é ·v ·i~am.ente / elicitacho .) 

O SR. PRESIDENTE 
Hei·ed.i.a d·e Sã. 

Tem a palavra pela or·dem o Sr. 

O SR. SERZEDELLO CORR:füA - Peço a palavra para uma 
explicação pessoal. 

O SR. MATTA MACHADO - Eu jã havia ipcdido a pala-
vra. 

O SR. PRESIDENTE ~ · S. Ex. (clirigindo-se uo Sr. Matta Ma-
chaclo) pediu a pa·!'l.vra sobre a materia ein .discussão; a Mesa in-
screveu-o, mas nem por i•sso .podia dei~ar ·de dar a pala·v-ra pela 
ordem aos Deputados que a ped.ü;sem . 

F·oi o que fiz, ubedto:cendo ú Regimento. 
T em a palavra pela ordem o Sr. Heredia de Sã. 

O SR. HEREDIA ·DE SA' (p elei ordem ) - Cedo a palavra ao 
Sr. SerzedelJ.o, re"Servaudo-me para fallar logo após a explicaçãl) 
pessoal de S . Ex. 

O SR. PIRESIDENTE - Tem a palavra o Sr Serzedello Cor-
rêa para discutir u assumpto en.i debate. 

O SR. SERZEDID:ULO CORREJA (par~i uma exvlicaçcio pessoal) 
- Sr. Presidente, não me dem::>rarei na tribuna. 

Vou ao enconuo das p:ilavras proferidas pelo illustre r epre-
sentante da E.ah.ia. 

Ainda ha poucos momentos,. tomaLLdo a palavra desta Camara, 
eu dizia que ·havia comparecido ã sessão para discu tir os diff2. 

., 
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rentes assumptos, para discutir o estado de sitio e votar contra 
elle. Vinha com esta .deliberação . 

A attitude, porém, do nobre r epresentante elo Estado ela Bahia, 
as palavras proferidas por S. Ex., a affirinação categorica ·e formal 
de que se tratava :d·e uma vasta conspiração que abala e:rtl. seus 
alicerces a Republica, de cujoas malhas ·O Govél'Iío já estava de 
posse ; ainda mais, o repto de honra, .solemI.te, atirado por S. Ex. 
á opposição parlamentar .. . 

O SR. V ERGNE DE ABREU - S. Ex. está estendendo o effeHo das 
minhas palavras; não me r ef.eri 'á O'P'.!>l>SÍ!;áô. 

O S:&. SERZE11ELLO Cmrn:ll:A. - . . . o repto de honrá aUntdo pelo 
nobre Deputado á oppÕsiçã::i parlamentar, de que era neeessarfü vo-
tar o estado de ·sitio, porque, tratando-si': de uma vasta conspL 
ração, o poder publico não t inha os elenentos necessarios para 
agir sem este estado especial da suspensão das garantias consti-
tttcionaes, afim · de .proceder a um inquetíto rigoroso e .assim elu_ 
cidar completamente o nefando attentado; eu, que seí po·r expe-
riencla de g!l've1·no, que flS cons-pirações são impa1paveis, q·ue ellas 
muitas vezes não deixaµ1 vestigios, sumiindo-se no· d·esC'~nheetdo 

que eHas .ruaràeaim muttfis vezes uma ingenuidade ou uma jnno_ 
cencia que causa riso; ·eu, qu e não quero que ca.ia a menor 
pairn·e11a de l."eS]lO'D:s.abiJiiq.'acl'e· so.bre o gr.amle partidlo .de qué ·faço 
parte, nem s·oll'J.•e e10tt, nem s0bre aquelle de meus amigos, p0or.qne 
'éstou profundamente c®vend~o que todos são sO'lidar.ios em 
condemnar o cr.ime; eu venb!o d·eclatar fr (::amair·a, eml'mra: s€m 
autoridade, embora sem o accÕ'rdo cfos metls .col'legas, tnas in'divi-
dualmente, que votarei fJ ertado cl:e s'itio. Não; mmca como de-
monstr.açã:i de confiança a este Governo; mas para mostrar que 
não recuso ao Governa' p.rovidendas que desaffrontem a Rep.u-Mica, 
que ·sa'fvem a honra cfos partídos ; para mostrar ·que nao tenho medo, 
até mesmo do odio de meus adversarfos. 

D€claro tambem que desbt irei d.as immunidades parlamenta_ 
r es que po.r acaso possa levar ao conhecimento do Governo a sús-
peita de que tenha a rpenor respo!l.sabHidade nesse a.ttentado. 
(Muito be-in; apoiados.) 

VeJJill (i) dleeLanrar, sem veceio aligum, qNe voto' ·O estado cl!e si tio, 
embora deixe a .responsabilidade dos actos que vão ser P·raticad:os, 
}}©>r a.caso, .attenta.t;wios claiS' J>i.berdades,, p.o!I! acas:i iBdígctto& e mise-
llaveis, á rnai011-Ta goverµamentàl. (Apoi/(//fl<:M.) 
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Voto pe1o estado de sHio, por.que se declarou que se trata de 
uma vasta conspir ação ·que attenta contra a propria estabHidade da 

· Republica e p.orque .na iµ.inha vida publica não ten;ho feito outra 
cousa sinão dar pr ov·as de que sei amar a Republica ·e servir ao 
meu paiz, com l3acrificio de minha propria tratnqu.i!lidade. 

VozEs - Mu ito bem, m uito bem ! 

O SR HERIDDIA DE SA' (p ela orc~eqn ) Sr. Presi·denti;:,. in-
felizmente no momento actual, a decretação do estado de sitio é de 
tanta urgencia, é medida de tão palpitante necessidade, que estçµ 
certo de que a maioria da Camar.a ·dos Deputados, corr·espondendo 
á vontade de to do o povo da Capita:! Federal, está anciosa, para 
convierter ·em lei esse proj ecto. 

1Portanto, me a:presso a vir requerer o encerramento da dis- Requerimento 
cussão . 

('Diversos S1's. Deputados ·pedem a palavra pela ordeµ:i.) 

O SR. PREJS,IDEN'l'E - Antes de ·dar a palavra pela orr;!em ao,s 
nobres Deputados, que acabam de solicital-a ·e de consultar á Ca. 
mara sobre -o requerimento de . encerramento, que acaba a.e ser for -
mulado pelo nobre Deputad.o pe'lo Districto F·eder.al, é meu dever dar 
á Cama.ra conhecimento de duas emendas que foram envia.da.s á 
Mesa. 

A primeira emenda é a seguinte : ".Si fôr approvado o préje. 
cto qu e decreta o estado de •sitio, este durará sómente o prazo de 
15 dias." 

•Esta emenda esbá assignacla p elos Srs. Francisco Sá, RoclCJl-
pho A.breu e Padua Rezende. 

Os senhores que apoiam a emenda queiram levantar-se 
{P.ausa.) 

Está apoiada e conjuntamente ·em discussão com o pro" 
jecto. 

Outra emenda env.iada á 'Mesa é a seguiute: "Paragrapl;10 1Jnl-
co. Durante o estado de sitio ficam suspensas as garantias con-
stantes dos. paragraphos 8°, 12°, 13°, 14° e 22° elo art. 72 da Con. 
stituição da Republica." 

Esfa emenda está assignada pelo Sr. Matta Machado._. 
Os senhores que apoiam a emenda, que acaba ele ser lid.a, quei-

ram levantar-se. (Pausa.) 

2 

de encerra-
mento 

ela discussão 

Emendas 
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Estâ apoiada e conjuntamente em discussão com o p·rojecto _ 

O SR. LEOVIGILDO FliLGUEiiRAS (pela or'clem) - Sr. Pre_ 
sidente, não tenh0i razões para desligar_me, por o·ra, do partido e· 

que ha poucos mezes filiei-me, ao Partido Republicano Federal; si, 
porém, v.ieT a se verificar, pelas diligencias a que estã procedendo 
o Governo, qualquer co-participação de .membros importantes desse 
partido, directa .ou lndirectamente, com relação ao grave atten_ 
tado do dia 5 do cor.rente, esse pa rtido não poderâ mais, de então 
em ·deante, contar com o meu concurso, embora não me filie absolu- · 
tamente ao parti<lo que a'Poia o actual Governo. (Muito bem; rnui-
to bem. ) 

O SR. AiliIPJ-IIWPHIO - Esta declaração é muito honras.a para 
V. Ex. (Apoiaclos.) 

o SR LEOVJGILDO FILGUEIRAS - Mas, Sr. Pr-eaidente, desde que, 
não só corre pela imprensa, como tambem acaba de affirmaLo um 
dos membros do Parlamento, ·que mais razões t em .para conhecer 
o que se passa na admhnistração do paiz, que o Governo jã tem .em 
mãos provas de .que o Pjimeir.o acto da conspiração, abortado, con-
tinúa a prod·uzir e.ffeitqs, que commocionam o paiz, .declaro a 
V. Ex. qu e voto conscienciosamente, independente de quaesquei: 
compromissos ipoliticos, todas as medidas de que carecer o Go-
verno, para estabelecer a paz, para firmar as instituições republL 
canas! 

Igualmente votarei nela moção, que fo.i aqui apresentada, tendo 
em vista as declarações ·que lhe foram feita•s .pelos nobres Depu-
tados, os Srs. Moreira da Silva e Amphilophi'o. 

A Gamara dos bepljtados, onde se diz . que se agitam as pai-
xões partidarias mais do •que na outra Casa do Congresso, revelou. 
nos fundamentos com qµ.e apresentou e vo-cou essa moção, muito 
;mais moderação do qu e n.a outra casa, ·onde o Sr. Severino Vieira 
quiz comprometter a maioria dos membros da opposição, ·conside- · 
ran-do-a cumplice em um attemtado, que absolutamente não lhe 
pód·e, ao menos por or11-, ser imputad·o. 

'Disse e r epito - vqto por todas ·essais med.idas conscienciosa-
mente. · (M·uit'o bem; mu·~to bem.) 

O SR. AMOR·IM FIGUEIRA - Sr. Presidente, muito pouco co-· 
nhecido no meu paiz e ii.té mesmo pouco conh0cido .entre os Srs ., 



representantes ·da Nação, tenho, ·entret.anto, um passado repu-
blicano a zelar e ta.lvez seja eHe unido á minua correcção de con-
ducta o maior titulo de gloria ao nome honrado que como h e-
r.ança deixarei a meus filhoe . 

Estou plenamente convencido de que o partido a •que me fili ei 
não tomou pa·rte ·nenhuma no plano da conspiração -contra a ·pessoa 
do Sr. Presidente da Republica, de ·que falia a maioria govertnista 

Estou plenamente convencido disto e, si pensasse de modo 
contrario, já ha muito te'IIl.po teria feito declaTação desligando-me 
·do parti.do .a que tenho a honra de .pertencer. 

Como disse, tenho de l'lalar o meu nome, e neste momento a 
minha correcção de conduda obriga-me a manter-me firme ·no meu 
posto de oppüsicionista ao Governo do Sr . Dr. Prudente de Mo-
raes. 

Mas, .Sr . Pre.sid·2Ilte, deante do barbaTO as·sassinato do dia 5, 
.cl eante d•esse facto gr av-i.ss imo e das d·eclarações feitas p-el0 digno 
Sr. represent:mte da Bahia, de ter o Gov·e·rno 3m mãos as provas 
de um long.o plano de conspiTação, declaro que vo.fó ·a favor do 
projecto d·e estado de sitio. 

Voto, mas convencido de qu3 a policia ·E•ncarregada de fazer 
a$ m:cessarias diligencias. como o ·caso requer, não tem competen-
cia para isso. 

F.oi ell a, Sr . Presidente, que promoveu os disturbios qu,;:, sa 
t eem dado '.nestes ultimos dias na C ~ pital ·F ederal . 

Por maior que fosse a minha confiança á p·essoa d·o Ch~fe do 
Estado, ·ella diminuiria sempre que me lembras·ae qµe esse Chefe 
l!ão tev.e o pod E·r preciso para fazer r espeitar a sua palavra, quando 
com ella garantiu fazer r espaitar a manutenção da ordem publica. 

Está no domiúio pub.Jico, .a policia assistiu ao empastella-
mento de tres typographias. 

O SR. COSTA J UNIOR - Jã está punida, não falle mais nisso. 
o SR. AMORIM FIGUEIRA - Receio os e•XC&SSO'S, os abusos, mas, 

acceitan·do o r epto aqui lançado, declaro que voto .pelo estado de 
s itio e o mesmo vão fazer os meus oollegas de r epresentação pel•> 
Amazonas. 

Absolutamente não r eceio que nas m.alhas dessa .conspiração 
que dizem existir SE'ja ·encontrrudo o meu nome ou o de qualqu~ir 

dos meus illustres companheiros d e opposíção. (Miiito bem; ?nuito 
bem . ) 
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Vou submetter a votação o requeri .. 

o SR. JOSE' MURT~NHO (v eia orclem ) - Occupo a tribuna 
-.penas para e·xplicar o voto que vou dar ao projecto sujeito á 
consideração da Casa. 

Declaro que voto pela decretação do estado de sitio, affirman-
clo, porém, ao meu paiz que este meu voto não traduz ·de fórma al·-
g uma coo fiança politica ao Gova-rno do Sr. Prude•n te ·de Moraes. 
a quem continuo a fazer a mesma opposição que até hoje lhe havia 
feito, ·dE:ntro das normas constitucionaes. (Muito bem.) 

·Voto pela decretação do estado de sitio, porque entendo q'lle 
assim offereço mais uma occasião ao partido ao qual tenho a 
lrnnra de pertencer para demonstrar a sua nenhuma coparticipa. 
ção, presente ou passada, nos acontecimentos que se desFJnrolaram 
nesta capital . 

Estou convenci·do1 de que das devassas, das pesquizas que hão 
de ser feitas , resultará a convicção da honorabilidade do P artido 
Republicano Federal. 

Não quero nem posso, um.a vez que es tou com a palav1'a pela 
ordem entrar em discussão ampla: limito.me, portanto, a explicar 
0 meu voto declarando, repito, que elle não significa confiança 
politica ao Governo mas ·O cumprimento de meu dever, que me 
impell () a contribuir com o meu fraco coneurso para a segarança 
éia Republica. 

O SR. RODOLPHO ABREU (v·ela orclem ) - Era meu intuito 
~ otar co·ntra a decretação do estado -de sitio, porque me parecia 
que o Governo não tinha necessidade de medidas extraordinarias 
para dominar as difficuldades da Nação. D'eante, peréru, ·da af-
firmação cathegorica que fez o nobre Deputado pela Bahia, venho 
ceclarar que votarei o estado ·de .sitio ·e para dar testemunho da 
lealdade com que o fqço declaro á Cam~ra que mandei 'llilla .emenda 
á _Mesa ass ig;nada pqr mim e outros collegas, afim de que, caso 
seJa approvado o projecto, como penso que o s·errá, se restrinja o 
prazo, que era tambem uma das causas que ac.tuaram em meu es-
pirita para não accejtar o projecto tal qual estava 1•edigido, a 15 
dias ap-enas. 
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O SR. COELH O CINTRA ( pela or dem) - Deante d.as affir-
m aições dos hoilrnados ·collega:s que me ·precederam na tribuna e 
conseq1nente coDl a s declaTa.ções que hoj e fiz ã Camara dos S•s . 
Deputados venho em nom e de meus amigos declarar que vetámos 
pelo projecto e discussão ( a.poiados !:Da minoria. ) 

O r e.pto do honrado r elator, n eprutado pela Bahia, não pôde 
deixar ·de seT acceito pela opposiçã:o constitucional .a que I>erten-
ceDlJOs. 

·Si é certo que, conforme affirm·a o "honrado TelaitOO', o Govern@ 
do Sr. Presid·ente da R epubli.ca t em em mãos o fio de uma vasta 
conspiração, e si nella p.~d em ·estar envolvi.dos algU'Us representan-
t es ·do Congress-o o que ninguem c~·ê, é caso paTa se I>edir a.o Uo-
verno qu e traga essas prov.as á Commis sãio ·de J11stiça, que m e 
comprometto d esde já , com os m e'Us amigos, .a -v.o-iar pela litcen ça 
para serem processaólos. E ' mu<i>t-0 m'ais raipi d·o esse :processo e in -
depend ente de con-cessão ·da outir.a casa lilo Crn11gPesso. 

Assim, .Sr . Presidente, é que r espondeDlJOs iás perfidas insi-
nuações que nos ·di rigem os adversar.ios do Partido Repub1icano 
Federal . 

Por ·este modo não n egamos ao Poder constitui<lo m e1os que 
foputa i:ndispensav-eis e urgE:ntes á manu.tenção d"& ordem p1J1,blic.a 
nesta Capital. (M u i to bem ! Mui to beni/') 

O SR. V·ICTORINO M<QNTIDliRO (ziela orde1n) - Peço a1Jenas 
ious minutos d e .att::mção para justificar o meu voto. 

Venho declarar t ermi.nantem ente ao paiz que vot o a favor do 
projecto, em vista do repto dirigido pelo no'bTe Deputado peia Ba-
hia aos repres entantes da .opposição parlamentar. 

O meu voto traduz a mais eloque•nte· condeDlnação <lo abomi-
navel atten.tado pra.tica<lo contra o Chefe do Estado,. Duvid·o qu e 
haja um coração, por m enos bem formado que seja, mas i·nspirad:o 
por um homem culto, que possa prestar, não di<rei a sua cumplici-
dade, porém a mais insignificante indifferénçà à ess.e attentado! 

O SR. ÂMPHIL<'lPEre--Nunoa •esta <Gamar.a . elevou-se como hoje! 
O Sn. VrcToRINo MoNTEmo - Declar.o. portanto, que -o meu voto 

n5.o significa apoio ao Sr. Prudante >d.e MoPaes (avoi aàoi; da opvD· 
s·içrio), <iE: quem continuaa·ei a divergir ... 

o Sn. 1SEn'ZEDELLO ConntA - V. Ex. ·pód.e dizer isto -em nome de 
toda a opposição . · 

o SB VICTORINO MONTEIRO - . . . faço .essa declaração em :;: :r.:' 
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da oppos1çao embora a mh1ha ·opposição ao Sr. Prudente de Mo-
raes continue no terreno da cordia li·da:de, da critica e dos ·alevan-
tados sentim3'lltos de patr iotismo. inspirada sómente p elo bem 
da Republica e da Nação! ( M u i to bem. ) 

O SR. MATTA :MACHADO (p ela oraeni) não vae abusaT da. 
benevo!encia d a Cam a.ra.; m a:s, t endo os coUegas qu1c: lhe pr-ece-
dera:m n a t ribUllla, se aproveitado ·par a justificar o seu voto, com 
pedi·dos de palavra - pela ord em - seja-lhe ·p2r mittid-o a,provel-
tar tambem o mesmo expediente, para dizer qu e a:i;.resen ta uma 
em <;nda ao projecto de esta.do de sitio. 

Nessa .emenda, fixa o § 72 da Constitu ição, cuja execução fica 
suspensa •em virtude da decretaçã o do .estado d e sitio. 

,\ n,~ ssa Co•nstituição, tra :<. i::.do .rl .> r.s :a 'l > de sit: r. ., absoluta-
mente não ·explica o que ell e seja, e não ha l ei que r egulamente esse 
a rtigo da Constituição . 

Quando se trata do esta do d e s itio, d ecretallo velo Poder Exe-
cutivo, a Constituição 1 es tabelece o que póde ser feito na vigencia 
desse es tado de s itio - pr-isão ou deportação den tro do paiz . Ma s, 
quando se trata de est jlldo de sitio d ~cret!lido pelo Parlameinto, nada 
a bsolutamente diz a Constituição. 

P erguu.ta o orador, portanto ã MeiSa e a os jurirnonsultus da 
Camara, o qu e qu er d izer simpl esmen te - fi ca decr etado o estado 
de sitio ? 

O SR. VERGNE DE Anmi.u - 1Peço a pa lav ra pela ordem . 
O SR. MATTA. 1\11\(H.ADO - !Pr ecisamos, portanto, dizt'r o que 

vamos d ecretar, porqu a decr·etar estado de s itio, sem diz rn o que 
/'> esta.do de sitio, ê collocar ·O Governo em embaraços sêri.os . 

O SR. VERG NE DE ABREU - O estado de s itio ê apenas a suspen-
são de habeas-corpus. 

UM SR. DEPUTADO - Está engainado; ·ê a suspensão da.; ga-
rantias constitucionae.<:j . 

O Sn. :MATTA. MACHADO - Para o Sr. Dr .Prudente d e Moraes, 
com a consciencia plenamente tranquilla, votará -0 estado de sitio 
em toda sua amplituqe, porque t em a mais intimi. convi cção a.e 
que S. Ex. Jlão abusará das attribuições que lhb for em con faridas, 
e está certo d·e que este seu sentimento ê partilhado pela Naç'.Lo. 

~as não se trata s impl2·sm E·nte de dar o estado de s itio ao Sr . 
Dr . Prudente de ·Mo:l'aes; t r.ata-se de firmar o principio que o 
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·Congresso repubJi.cano já brilhantemente conquistou durante o Go-
verno do Marechal Florian-0 P eixoto. 

Quando o Marechal Floriano P.eixoto, por occasião da revolta 
.de 6 de setembro, pediu o estado de sitio, -0 orador teve nessa oc-
<easião a distincta honm de ser encarr·egado pelos collegas da op-
_posição que eram em numero superior a 50, teve occasião de aco11-
.selhar-lhes a que ficassem no recinto da Casa, no seu posto, para 
.dar as medidas que o Governo pedia para bater a revolta da. ma-
r mha. Nessa occasião apresentou as emends que ·hoje envia á Mesa, 
-emendas rejeitadas naquella occasião, apezar de ·honrada pelos vo-
.t os dos Srs . .Mora-es e Barros e -0utros collegas. 

Apres anta as emendas p·ara que a Ca.mara a:s tome na consi-
·d eração que merecerem, s alvando o orador a sua coherencia e a 
convicção qu e t em d·e que não deY&mos legislar sómente para o 
_prese!lte, mas para -0 futuro <l esta Patria. 

O SR. AURELIANO BARBOSA (p e ~a orclem) - Cumpro o 
m eu dever aconteça o qus aconte·cer. ·Eu venho declarar ·em pou-

·cas palavras o motivo por que voto contra o pr'ojecto qu e quel" es-
tabelecer o estado de sitio e tambem o motivo por qu e m e retir·ar e-i 
d esta Cama.ra, para não sanccionar com a minha presença qual-
{) uer deliber .açâo a &ste r·espe-ito. 

Nunca tomei, nem hei de t omar parte em insurreições legis-
lativas e si existe uma Co·!lstituição, isto 1ê, um conjuncto de regras 
·a.rtificiaes que suppomos fixas e invariaveis e que estabelecem 
uma ordem mais ou menos fund.amental a qual todas as r egras 
1egislativas devem obedecer, eu declaro que sinão ·está esquecida 
a minha razão, si ainda t enho entendimento. os factos, os phenome-

·'llos sociaes actuaes não autorizam a applicação do preceito legal. 
Diz a Constituição 110 art. 34, qu e o estado de sitio se dá na 

·Em ergencia da invasão estrangeira ou commoção inteTna . 
Diz o a11;. 80 que o estado de sitio se estabelece quando podem 

-perigar as instituições. 
O conhecimento que te:nho dos factos que se succederam e de-

·:senrolaram nesta cida.de, m e faz julgar que é um facto para mim, 
'Singular, in<lividual. ainda não é motivo ·para se suppor qu e se 
t rate <le uma .consp'iração. 

Quanto ás arruaças, para contel-as o Poder Executivo teve ao 
seu a lcance os meios deci•sivos e E!Ilergicos, e a paz estâ rest-abeie-

<êida, segundo eu penso. 
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Por isso nego o meu voto e não sancciono com a minha pre-
sença qualquer deliberação a respeito. Ainda mais, não sou poeta 
político, não posso ccmceder que se estabeleça estado de sitio sem 
a suspensão completa, radical, de todas as garantias conferidas aos 
cidadãos. ~ ão Yoto medidas parcelladas· com r elação a aconteci-
mentos de que não tenho conhecimento no presente e que 111ão posso 
suppor venha ter no futuro. 

'f.enho feito a minbá declaração. 

O SR. FRANCI•SCO "TOLENTINO OJie.ba ord,em) ~ Ao pen-e-
trar •neste recinto ,trazia a minna· opinião ·assentada para votar -con-
tra o projecto do estado de siUo, em vista das disposições claras e 
terminantes da lei. 

A maneira por que se abriu o debate, os acontecimentos de 
que a Casa foi testemunha, o r epto solemnemente atirado á faca 
do partido a que pertenço, üeterminaram-me, não como um acto de 
apoio á política do Sr. Prudente de Moraes, mas como um teste-

. mwnho solemne de que p partido a que pertenço hão tem a menor 
co-participação no .nefando crime do ·dia 5 (apoiados) a vi.r decla-
~·ar, alt~bom soin, q~e voto toda e qual•que.r 1hedida no sentido 
d·e serem tiradas a limpo as resp-onsabilidades desse crime. 

Encerramento E'.m segui'da é approvald:o CJ requerimento do Sr. Her.edia de 
da discussão Sá pedindo ·O encerraJI)ento •da 2• discussão d-o projecto n. 146, 

de 1897; declaTarml.o em esta:do d·e sitio, por 30 {lias, o territorio 
do Districto F ed·aral e comarca de 'ither·OY, no Es't2ido -do Rio de 
Janeiro . 

.Approvação do E' annunciada a V·Qta1;âo do projecto n. 146, de 1897. 
projecto E' approvado, salvo as emendas, por 115 votos, o seguinte ar-

tigo primeir·o: 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica declarado .em estado de sitio, por ':lO dias, o ter-

ritorio do Districto •Feq·~nt-1 e comarca de Nitheroy, no Estaào do 
Rio de Janeiro. : .. ,1,,_·.·: .• 

Rejeição das São successlvamenle postas a v-0tos e rejeitadas as segu:iilles 
emendas emendas: 

Ao pro]ecto n. 14'6, de 1897: 
Si fÕr approvado o pfüjecto ·decretando o estado de sitio, este 

durar·á sómente o prazo de 15 dias. 



•Sala das sessões, 10 d-e novembro de 18117 . - Francisco de Sá. 
Rodotphio Abreu. - Padua R ezende. 
I'aragrapho unico. Durante o .estado de silio ficam suspensas 

as garantias consta•ntes dos §§ 8°, 10º, 12", 1.3°, 14° é 22º do art. 72 
d·a Constituição ·da RepubJ.ica. 

Sal.a das sessões, 10 d·e novembro de 1897. - Matta Machado. 

E' approvado o seguinte: 
Art. 2.0 LRevogam-se as disposições em contrario. 

O SR. PRESIDENTE - O projecto passa á 3ª ·discussão. 

O SR HEREDIA DE SA' (pe/;a orcieni) -- Reque iro dis-
pensa de interstício para -o projeoto qu'e acaba de ser votado en-
trar immefüatamente em discussão. 

O SR. PRESIDENTE - Não posso acceitar o requerimento de 
V. Ex . que é anti-regim€1ntal. 

O SR. HEREDIA DE Sá. - Então requeiTo que seja incluído na 
ordem do dia de amanhã, 

O SR. SERZE·DELLO CoRRÊA - Ê' caso de acceitar o requeriment o 
porque a màteria ê por d•emaii> urgent-e. 

O SR. PRESIDENTE - Não posso accP.itar o alvitre do nobre 
Deputado ·pelo Par.á. O Regimento d·etermi;na qu<:! nenhum projecto 
possa ter al:l tres votações n-o mesmo dia. 

Consultada a Gamara, é approvado o requerimento do Sr. He-
re.füa de Sá, pedí'ndo dispensa de inler.s·tieio ]!)ara a 3• discussão 
elo p'roject'O. 

O SR. AUGUS'l'O DE V ASCO'NCELLOS •explica um trecho <lo 
seu discurso, sobre o qual fallou o seu collega ']'.)·ela Bahia, o Sr. 
Leovigildo Filgueiral:l. 

E' posta a votos ·EJ unanimemente approvada pelos 106 votos 
dos Srn. Deputados presentes, a seguinte moção apresentada na 
sessão de 8 do correntEJ. 

A Ca:má.ra 'd'<Ds Deputa•dos, iRterpretaBrdo ·o·s sen-timent.Os do pov·o 
hrazHeiro, solelnn·emente reprova e con<le1:\na o atten.tado politico 
praticalll.o M•ntl'a o Presi.dente da Republ!ca, ·em cuja defesa sac-
cumbht G m•a.roollal Carfos Machallio :B.i:t,,tencourt; inscreve n.a acta 
da sessãG recom'lnendanQ..o á posteri·dad.e o nome do glorioso sol~ 

Moção 



26 

dado e eminente brazileiro, morto no posto de honr.a e do dever; 
congratula-se com a 1ação pela salvação da yida do Presidente da 
Republica. 

Sala das s essões, ·8 de novembro de 1897. - Belisai-io ele Souza. 
- Augusto Montenegro. - Urbano Sai~tos. - Calogeras. - Fe-
l'isbello Freire. - João I.rutiz. - Arroxeiias Galvão. - Ildefonso A l-
vi m. - Arthur Torres . - Paranhos Montenegro. - '1.'osta. - S•eer 
lira. - Angelo N eto . - H er culano B.anele·ira. - Eucl1'ebe.s Mazt<i.-
Luiz Domingiies. - Galdino Loreto. - Mo,rcos ele Araujo. - H er-
m en egilclo ele Moraes. - EelJu;ardo Bamos. - Pecl-ro Chermont. -
A clalberto G-u.imarães:-Silva Mariz. - Damartine. - João Dantas 
Fi.lho. -- Carlos ele Novaes. - Olympio Cetmpos. - Juvenoio de 
Agitiar. - T eixeira de Sá. - AmphiwphiJ .. - Paula Guimarães 
- Manoel Ca,etano. - Aelv l.plbO Gorclo. - M iguel Pernªnibuco. -
Viveiros. - Costa Junior. - Oorriie lio da .Fl.J'nseca. - Torres Por-
tugal. - Ro'Clri gues F ernandles . - Ge11iiniano Brazil. - Augusto 
Ole11ie.ntino. - Rodtrigiies Daria. - N eiva. - B ernardJes Dias. -
Luiz Aelolpho. - Maiªquil;is Gonçalves. - Alvares Rubião. - Gtis-
tavo G-odoy. - Ennirio Coutinho. - Domingues de Castro. -
Julio ae M ello. - J erony'Yfl-0 -711onteiro. - Paulino de Soitza Junior. 
- F ernando Prest es. - .;vareira ela Silva. - Augusto de Vascon-
ceUo&. - Roei1·igues Lima. - Urbano de Gouveila. - V ergne ele 
A.b1'eu. - Euge7lti.o Tourinho. - Jaym e Villa.s-Bctts. - To1entino 
elas Santos. - Urbano Marcondes. - Anisio ele Abreu. - H eredia 
ele Sá. - Gi1•eelelha MoU1•c'io. - P er eira efo Lyra. - Marinho IJJe 
.:lnelrade. - Il.defonso Li?na. - João de Siqueir.a. - Bueno ebe An-
<l11aela. - Mienaes Pi1nente!. - Castro Rabello. - Agostinho Vida!. 
- M.ello R,ego. - Silva Castro. - P ereira elos Santos. - A. Milton. 
- Oaracciolo. - Bewros lf'1•anco Jun'ior. 

O SR. VICTOR!INO fylONTEIRO (para um1a ex1)f.icaçc'io p e~ 

soal) - Sr. Presidente, venho decl arar á Camara que dei o meu 
voto, bem com-0 os meus illustres companheiros de opposição á 
moção pelos teirmos alev!j.ntados, dignos e altamente patrioti~os 
com que o illustr-e l e<J;der da m.aioria da Cama.ra soube full<damen-
tal-a. (Apoiados; muito Qe11i.) Eu que conheço S. Ex. de longa 
data e a orientação criteriosa a que sempre tem obedeci·do, estava 
bem certo qu.e S. Ex. não usaria de palavras que pudessem tradu-
zir, embora de leve, uma suspeita, por mais insignificante que 
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fosse, de qualqu er cumplicida.de da opposição nesse hedion·do at-
t entaid.o que tão acremente censuramos. 

Eu, p:irtanto, Sr. Presidente, faço esta declaração com toda 
sinceridade, ·em nom2 dos meus compa•nh eiros. 

O SR. PRESIDENTE - Não pôde ser acceita a declaração qu e o 
nobre Deputado .acaba. ·de ler, por ser motivada . 

O Su. VrcTOIU i\:o MO:'iTEmo - B=m. Submetto-me i\. decisão de 
V. Ex. 





SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO 

O SR. LUIZ DETSI - Mais para uma explicação pessoal do 
que para tratar propriamente do projecto que nos vae ·da.r o ·e•s-
tad.o de sitio, pedi a V. Ex . a palavra, esperando que me sejam 
relevados os poucos momentos que vou roubaT á a.ttenção da Ca-
mara. 

Seria inutil, .Sr. Presid·ente, procurar conseguir da pobreza da 
minha faculd'ade de exipressão termos, phrases que pudessem cara-
cterizar a impr~ssão pung0Emte com que, na sessão ·d·e 5 do co?:-
l'ente, recebi dos labios de V . Ex. a noticia do assaGsinato do il-
lustre Marechal Machado Bittencourt. 

E, si nesse momento de amargura ·alguma sabisfação teve mi-
nha alma, foi ver a unanimidade das opiniões, a soU.darização dos 
sentimentos de todos os Srs. Deputados, i•ndependente de quaes-
quer divergencias part idari as, deante do tumulo cavado por crime 
abjecto ! 

E cheguei a pensar como a opposição devia, além do que já 
havia feito nesta Casa, leviar .ao Sr. Presidente da Republica a 
exP'ressão do seu sentir dea:nte do aittentado, de que tinha sido 
alvo, graças ao sacriücio do •seu dedicado ·e le·al amigo. 

No dia seguinte, porém, o jonna.l official do partido governist~. 
vem-nos causar a mais acerba indignaçã.o pelos conceitos cm:u que 
aprecioi; o crime, não pr·ecisando reco1'd!al-os. que estito semn dw. 
vida na memoria de todos. · 

Apezar dtsso, fui ao enterro do Marechal Bittencourt, e no 
livro onde s.e a:ssig>navam os que iam cumprir esse dever sagr&do, 
deixei o meu nome obscuro, não como uma simples formalidad e, 

3• discussão do 
projecto u. 

146 



30 

mas digo-o sem a menor affectação, como a hom enagem sincera do 
meu sentimento á distinctissima viuva e orphãos, e ao h eroico 
soldado minha admiração e meu reconhecimento. 

Nem de leve podia adiv'.•!lhar, então, qual seria a sequencia 
de uma commemoração, á qual devera t er presidido o mais pro-
fundo e continuo respeito. 

As scenas va.nd.ali.cas nas ruas centra·es des ta capital, os in-
sultos e morras aos mais illustres republicanos foram o triste 
·epilogo, sendo logo sentida a cumplicioda'Cle da policia, ·hoje sem 
contestação provada, pelo depoime1lto do honrado Deputado por 
8 . Paulo, o intransigen te r epubli cano Sr . Costa Junior, como ain-
da pelos actca positivos d.o Presidente da R epublica demittindo os 
dous delegados de policia. (Apoiaclos.) 

Em vis ta destes factos, a commissão ·directora do partido em 
opposição Julgou conv·eniente aconselhar a seus amigos que não 
comparecessem ás primeiras sessões. 

A medida fo i incontestavelmente de elementar prudencia .. . 
o SR. COELHO Cli'iTHA - Apoiado. 
O SR. Lurz Di;;•.cs1 - 1 Bem certo uinguem poderia suppor que 

V. Ex. deixasse de empregar todos os recursos de qu.e ·dispõe para 
manter a ordem na Cam3rra e o respeito a todas as op ~•niões. 

o SR BELISARIO DE SOUZA - A Mesa empregaria todos os es-
forços ·e nada havia a t emer. 

O SR. L orz DETSI - Perdôe-me o n.obre Ze,acT;er da maioTia. 
opposição julgou conveniente aconselhar a seus amigos que não 
puue•ssem evitar algum desacato, quando não se podia contar com 
a poJ.icia e talvez della partisse . 

Tão digno como o aotual Presidente da Gamara era •naquelle 
alto posto o Sr . Rosa e l'?ilva, sabendo alliaT a toda ~ortezia a ma-
xima energia; entretanto, presidind.o o Sr. Rosa e .Silva esta Ca-
miara, fomos aqui no r ecinto e na rua victimas de desacatos, nos 
quaes tambem teve parte a ;policia, bastando lembrar, para prova, 
que foram naquella OCC!j-Sião t.ambem demittidos dous delegados. 
(Apoiados e apartes.) 

R ep.ito: foi uma mepida de prudencia, de interesse paTa to-
dO's , porque o desacato ll- algum Deputado da opposição seria r~ · 

cebido pela Mesa, pela maioria ... 
o SR. JciÃo DA TAS iFlLHO - P.ela Nação inteira . 
O Su. Lurz DETSI - . . . pela 'Nação inte.fra . Agradeço a V. Ex. 

a coilabo1:ação do seu ap!lrte. 
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Não foi, assim, justa a a.ccusação que aqui se fez á op.posição, 
de ser obstruccionista e facciosa porqut, não comparecia ás sessões; 
tanto ruais quanto os Deputados governistas que t.eem faltado ás 
sessões eram ba.stantes para completar o nuniuo iegal. ·Seria, po-is, 
facil voltar a itncrepação e chamal-os de obstruccionistas e fac · 
riosos . 

Além disso, é preciso que não fique esquecido que o orçanwn-
to da despeza do Ministerio da Industria, Viaçlo e Obras Publi-
cas só foi apresenta·d-o esta mcz ao estudo da, Gamara, e o da r e-
ceita da Republica em fins de-outubro, no dia ill, si não me engano. 

Bem sei que o meu amigo e com::;ianhêiro de bancada, Sr. 
Francisco Veiga, corno praside1a.ta da Comrnissão de Orçamento, 
deu -opportunamente expli cações sobre a ·de>IDora dos trabalhocs da 
Commissão. 

Serão fostos o.s motivos apresentados, mas nós é que não po-
d0mos ·deste modo ser os obstruccionistas. 

A minha opposição á politica do Sr. Presidente d-a Republica 
é rigorosamente constitucional. Sabem os meus amigos que a mi-
nha solidariedade nunca será dada a qualquer acto, praticado fóra 
da Constituição e das leis, contra autoridade legitima e legal. Si 
algum partido a que ma fi liasse pretendesse assim ·conseguir seus 
fins, não teria mais -o meu concurso e ninguem me poderia accusl:.'l' 
d·e deslealdade. (Apoi'ados.) 

Uma das grandes glorias do marechal Floriano é ter r esistido 
ás ameaças e ás revoltas, só de•ixando o poder em que estava Jegal-
mt:'nte investido ·no dia determinado pela mesma lei. lt'oi -o pri-
meiro chefe do Governo no Brazil que tev e -este valor, legando as-
sim extraordinario exempl·o aos seus successores. 

Deante dos ultimos acontecimentos, t2nho a satisfação do in-
t eiro accôrdo com o directorio poliUco do meu mnnicipio, colll-
posto de antigos correligionarios, companheiros de pro-pa,ganda en-
tre os quaes está um illustre repubHcano que j.á occupou notavel 
Jogar nesta Casa, e cuja s inceridade ·e elevação moral foram aqui 
sempre acatadas; refiro-me ao Dr. Constantino P.aletta. 

O SR. SERZEDELLO CoRR~A - Apoiado. E' um r·epublicano d-is.. 
tincto, correcto e puro. 

O Sn. LUiz DE'l'SI ~ São estes os termos do despacho telegra-
phico enviado a.o Exm . Sr. Presidente da Republica: "O ·dire-
ctorio do Parti-do R.;publlcano Constitttcional de Juiz ·de b'óra fe-
licita caloros·amonte V. Ex. -por ter sahido incolullle do infame 
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attentado praticado contra a pessoa de V . Ex . , a quéIU dá sinceros 
pezames pela morte tragica do heroico marechal Ministro da Guer-
ra. ·o directorio é completamente solidario com o Govenno constl. 
tuid.o, na guar'da da Constituição e na repressão da desordem. 

Está boje ao lado da autoridade, como es.tave hantem ao lado 
do legendario Floriano Peixoto. Sõ admitte opposição constitu-
cional. 

Condemna implacavelmente a amarchia, quer se manifeste sob 
a fõrma de attentado á autoridade, quer sob a fõrma de assalto 
covarde e vandalico aos orgãos da imprensa." (Muito bem.) 

Assignam, além do Dr. Paletta, os eminentes e dedi-cados repu-
blicanos Drs. Ji;ão de A.vila, Duarte de Abreu e Penido l<"'ilho . 

Agora, Sr. Presidente, duas palavras ape:inas sobrit o estado de 
sitio, attendendo á anciedade da maioria e á observação que V. Ex. 
teve a bondade de fazer-me, quando me ilfscrevi sobre o projecto. 

Sou contrario á declara!;ão do '33tado de sitio, porque penso 
que não é caso delle, e porque estou convencido que dahi vil'á maior 
somma de males do que de bens para a Republica e: sobl'etudo para 
o proprio Governo. (Ap1oiaaos e não apoiados.) 

Perdôem~me os noqres Deputados, manifesto uma convicção 
sincera, que terá a sua v erificação ou contestação com os factos, 
sem que meu voto em nada influa. 

~ão faço neste mQmento opposição de po.Jitica partidaria; a 
mai.oria dos Deputados em opposição vota a favor do estado de 
sitio. Al ém disso o projecto tem a seu favor maioria absoluta nesta 
Camara, se•ndo insensato tentar oppor-lhe' obstaculos. 

_ fanifesto 1ealmente o receio . .. 
O SB. Jo;io DAXTAS FILHO - Nada deve recear do estado de 

sitio, sendo chefe do Cfoverno o illustre Sr. Dr. Prudente de Mo-
raes. Póde varrer da imaginação de V. Ex. quaesquer temores. 

O SB. Lmz DETSI - V. Ex. não comprehendeu o alcance da 
minha phrase. Não me refira ao Sr. Dr. Prudente de Moraes, nem 
ao modo por que usará dos poderes excepcionaes que lhe confere 
o estado de sitio; reflrp.me á medida em si, odio-sa por sua propria 
natureza. 

O SB. JoÃo D.i.xT_\ FILHO - Deve vir em certas occa-
siões. 

O SB. Lmz DETSI - E no meio desta agitação, em que a at-
tenção politica parece tudo absorver, não me sabe um só instante 
do pensamento a nossa triste situaçáo financeira, cujo reparo de. 



33 

via ser muito mais cu idado, e que ainda irá soffrer com o estado 
de sitio. 

U::ir SR. DEPwTADO - O ::M:ar echal Floriano deixou o cambio 
a 12. 

o SR. PAULA RAMOS - E hoje está a 6 718 á vista. 
O 1SR. LUIZ DETSI - Nada vi, Sr. Presidente, no projecto em 

discussão ci.ue salve as disposições dos arts. 19 e 20 da Constituição, 
que se referem ás immunidades parlamentares. 

Desejava que o nobre relator me informasse si modificou a 
sua opinião, tão firme a esse respeito, manifestada aqui em 1894. 

O SR. VERG~'IE DE ABREU - Não, senhor; continuo a pensar que 
as immunidades parlamentares são a guarrla do sitio. 

O SR. Lmz DE'l'SI - E' com o maximo pra:wr e agradecido que 
recebo a declaração de V. Ex. 

O nobre Deputado pelo Pará Sr . Augusto Montenegro, um 
dos proceres da situação, pronunciou, a proposito de estado de sl-
tio, para o qual exigia as limitações dos .a,rts. 19 e 20, um bellissimo 
discurso na sessão ele 30 de junho de 1894, no qual se encoIJ.tram. 
varieis trechos éÕm a força do seguinte : 

"Acho, Sr. Presidente, a immunidade parlamentar um verda-
deiro axioma constitucional; acho que a immunidade parlamentar 
ê para o Poder Legis'lativo o que o privilegio ele fôro ê para o 
Poder Judiciario, o que o processo pelo Congresso ê para o chefe 
do Poder Executivo : E' uma garantia de existencia, ê a condição 
sine qua do regular :fanccionamento dos tres poderes, dous dos quaes 
não d.ispõem d·e força material para fazer valer os seus direitos." 

Em outro logar, o distincto Deputado provou que as iillIIlunL 
dades parlamentares não poderão nunca se.r confundidas com as 
garantias constitucionaes do art. 72. 

O SR. Auaus'l'o -MONTENEGlW - Asseguro que as minhas opiniões 
são sempre as mesmas. 

O SR. VERGNE DE ABREU - Cr eio que são doutrinas correntes do 
nosso partido. 

O SR. SERZEDELLO Conn:fl:A - Tome-se nota do aparte, que () 
importante. (Apartes.) 

O .S1t. Lmz DETSI - Fica r egistrada a opinião franca do illus-
tre r elator do pr ojecto, o nobre Deputado pela Bahia, Sr . Vergue 
de Abreu, bem como a do Sr. Augusto Montenegro. 

Opinião que foi a do Congresso quando a Camara, em 26 de 
Julho de 1894, rejei tou, em votação nominal, a em enda do Senado, 

3 
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que mandava supprimir a'S palavras-" com as limitações dos .arti-
gos 19 e 20". 

Não quero alongar-me, sendo minhas breves palavras apenas-. 
uma explicação pessoal e uma cl eclar.ação de voto. 

Aos illustres membros do partido governi,sta direi que não 
busquem exagerar as vantagens que podem auferir de um a situa-
ção especial; l embrem-se dos conceitos de Bluntschil, quando e.:\- · 
tuda -0s partidos no livro in titula do A polit-ia!L. 

Um partido póde combater os outros partidos ; não póde nunca 
desconhecei-os, nem esforçar-·se por anniquilaLos, pois que ê a 
existencia de ·um partido opposto que lhe dâ o ser e a vida. 

Um partido - pars - a propria palavra o indica, ê sempre a 
fracção de u m todo. Não r epresen ta, portanto, slnão o sentimento 
de uma parle da Nação e não pôde identificar-se com o proprio 
Estado. l Apoiaâos.) 

Ao honrado Sr. Presidente da R epubliea, r epublicano dos mais. 
assignalados .serviços á propaganda, r ecordarei a celebre mensa-
gem àe adet•s, que Washington, em 17 de setem.bro de 1796, dirigiu 
ao povo dos Estados Unidos. quando se avisinhava o mom en to de 
eleger ·O novo depositaria do Poder Executivo. 

Medite aquellas paginas un gidas do mais e.levado patriotismo, 
e tenha sempre em vista que - "o espírito de partido ê um fogcr 
que jámais se extingue; não se trata, pois, de alimentai-o, mas, ao 
contrario, de velar incessantemente, no temor de que sua chamma-
consuma em vez de aqu13cer." (MiLito bem.) 

Realmente, acima dos interesses partidarios estão os .int er esses 
supremos da Republica, que ê para m im a propria Patria. (Apoia-
dos. ) 

Como diz o emin ente publi cista Lieber, na sua ollrn P olit ical. 
Etllics, sendo a justiça o principal objecto da lei, da Constituição do 
proprio Estado, nunca devem s obrepujai-a os interesses de partid!? 

E termin·o com a sentença desse notavel ·éscriptor aos governos 
em frent~ dos partidos: - Fil-'t justi l'ia et per eant 1:<.1rtes. (Muito 
bem ; ni uito bem. O or aclor é miti to felic~taclo.) 

O SR. NILO PEÇAKHA combate o €stado de sitio, allude ao 
empastelamento de um dos jornaes de S. Paulo ·e cita opiniõ1::s-
do Sr . Ruy Barbosa. 
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O SR. CINCINATO BRAGA - Sr. Presidente, venho á tri-
buna por muito poucos instantes. Não venho responder ao final do 
discurso do nobre Deputado que me preoedeu na tribm:1a, porque 
acho" que não é o momento azado para entrar em retaliações dessa 
crdem . 

Quando uma opposição, depois do•s attentaidos do dia 5, ainda 
tem a inaudita coragem d.e vir diz er da t ribuna da Gamara dos 
Deputados ... 

O SR. _ ILO PEÇAKHA - Perdão; é um direito que me assiste; 
si VV. EEx . .acham que não dev-o fallar, retiro-me do recinto. 

o ·SR. CINCINATO iBRAGA - . . . qu·e o Presidente da R ep ublica 
está fazendo a drngraça da Patria. 

O SR. NILO PEÇA:\HA - Perdão; não disse o Presidente da Re-
publica: referi-me ao seu Governo. 

O SB. CrnCINATO BRAGA - No regimen pres idencial, o Presi-
dente da Republi-ca é o governo do paiz. 

:Mas, para responder ao nobre Deputado, não preciso lançar 
mão de outra cousa; basta. apu.itar a extraor·dinaria apotheose do 
dia 6, feita ao Presidrn1te da Republica. 

Entr·etanto, Sr. Presidente, o que me trouxe á tribuna foi, pela 
consid·eração individual que me merece o illustre repr esentante do 
Rio ·de Janeiro, fallar a S. Ex . a linguagem da convicção, em que 
e-stou, ele que, si houve um attH!ltado á liberdade de imprensa no 
territorio paulista, elle será apurado com a justiça com que já o 
foi n ~sta Capital. 

O illustre homem de Estado que preside aos destinos do Es-
tado de S. Paulo tem a mesma e!eva1;âo moral do Sr. Presidente da 
Republica . 

Assevero á CamaTa que o alto espirito de justiça de S. Ex. 
se fará conhecer desd·e logo, isto .é. desde que se reconheçam os 
.autores r esponsaveis desse clelicto, porque ·O nobre presidente de 
S . Paulo presta tanta homenagem á manifestação livre do pensa-
nwnto e á manutençã-o da paz publica qu e os ultimos acontecimen-
tos, que repercutiram tam!:>em naquella cidade, tivera•m da parte 
de S. Ex. toda .a severidade, todo o empenho, toda a bem enten-
dida prudencia em conter exaltações ela população paulista. E a 
Pl'ova disto está no facto de te1' S. Ex., por intermedio dos seus 
::.uxiliares, garantido inteiramente a vida e o direito de locomoção 
a.o illustre chefe da minoria desta Gamara e garamtido por igual 
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o estabelecimento onde funccion:-i. o orgão de imprensa do partido 
de S. Ex. 

Ainda mais, devo dizer que S. Ex . intercedeu directamente 
perante seus amigos, no sentido de evitar que uma mrunifestação 
de congratulação lhe fosse feita, a proposito de tet ficado incolume 
do punhal do sicario o Sr. Presidente da Republica; S. Ex. pediu 
mais, aind'l. que o tenha feito com pezar, que não se fizessem de 
prompto exequias á memoria do Marechal de Ouro, porque receava 
que expansões populares nesses momEJ!ltos se dt>senvolvessem na-
quella capital. 

um homem que assim procede dá as mais seguras garantias de 
que respeita a lei e a justiça. 

Portanb póde estar o nobre representante do Rio de Janeiro 
certo de que, iá na terra paulista c:imo aqui, o prPsidente do Es-
taclo, como o Presidente da Republica, saberá fazer justiça ! (Jfuito 
be1n; mttito bem.) 

Ninguem mais pedi•!ldo a palavra. é encerrada a discussão. 
Em _eguida, é posto 1a votos e apprõvado em 3" discussão, por 

112 votos. o seguinte projecto: 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica declarado em estado de sitio, por 30 dias, o ter-

ritorio do Districto Federal e da comarca de =-<ictheroy, no Estado 
do Rio de Janeiro . 

Art. 2. 0 Revog11m-se as disposições em contrario. 

ó SR. PRESIDEKT:\l] - Sendo a materia do projecto que aca-
b:i. de ser votado de natureza urgente, vae ser enviado immedia-
t:~mcnte á Commissão de Redacçã-0 . 

O SR. YERGXE DE ABREU (pela ordem) - Cc·!l.Stando-me 
que já se acha sobre a mesa 'a redacção final do projecto, cuja 
-..:otação acaba de ser feita e que soffreu emenda, requeiro que seja 
posta immediatamente em discu;;são e votação . 

O SR. JuVEXCIO :PE AGUIAR (pe!~ õrdem) - A C::lmmi:::-
são de Radacção, compe11etrada da urgC'!lcia da materia que acaba 
de ser votada, e. acreditando traduzir o pensamento da grande 
maioria da Camara, apressou-se em redigir o projecto, que de-
cr~ta -0 estado de sitio . 
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Para essa redacção pede dispensa de impressão, afim de ser 
immediataroente votada. 

Em s eguida, é sem debate approvada a seguinte redacção frnal: 

R eda cção fi1wl do vrojecto n. 146, aeste anno, que aeclcira em es-
tac~o de Sitio, vor 30 aias, o tiBrritorio elo Districto Feaeral e 
aa comarca die Niictheroy, no Estaao ao Rio de Janeiro 

O Congresso Nacional resolve: Redacção final 
Art. 1.° Fica declarado em estado de sitio, por 30 dia-s, o t er -

r itor io do Districto Federal e da comarca de Nictheroy, no Estaclo 
do R io de Janeiro. 

Art. 2. 0 R evogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 11 de •novembro de 1897. - Jiwen c-io ele 

Agiiiar. - G1ieaellia 111ourão. - naetonso A lVTni. 
O projecto é enviado ao Senado. 





~NOTA· 

A TTE:>TADO DE 5 DE NOVEMBRO 

Proposição 42 

Em 12 de Novembro é lido no expediente o_ projecto enviado pela 
·camara_ O .Sr. Pires F e1T-eira r equer, e o •Senado concede, urgencia 
·1rnra clisc . immediata da proposição . Entra em 2• dis c. Oram oo, 
:Srs. Ramiro de Barcellos, SeYe rino Vieira, Thomaz Delphino, Pire<; 
Ferreira, Leite e Oiticica, Ruy Barbosa, Lauro Sodré, Q. Bocay uva, 
Ram iro de Ba1:cellos, Pinheiro Machado e Al mino Affons o . E' encer-· 

--,_·ada a disc . O Sr. Ramiro de Barcellos requer votação nominal pat•a 
o art . 1•. E' approvado o projecto e rejeitadas a s emendas. Em 

--sessão nocturna entra a proposi ~ão em 3• disc. Oram os SrR. Rtty 
B~rbosa e A. Azeredo. E' en cerrad:i. F.' nn p ro Yada . 
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SENADO FEDERAL 

SE$SÃ<O DE 12 DE NOVE1MBRO 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica declarado em .estado de sitio, por 30 dias, o tu_ Expediente 

ritorio do Districto Federal :e da Comarca de Nictheroy, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Art. 2.0 Revogam-s•e as disposições :em contrario. 
Caniara. dos Deputados, 11 de novembro de 1897. - A.rthur 

Cesar Rios,., Presidente. - Juli o de Mello Filho, 1.0 Secretario.-
Carlos Augusto Valnt.le de Novaes, 2° Secretario.-A' Commissão de 
Constituiçã:o, Poderes e Diplomacia. 

O SR . PI,RES FEThRIDIRA (vela ordern) - Sr. Presidente, 
to'rna-s;e ·urgente que ·o Seu.ado resolva sobre a proposição da Ca_ 
mara dos Deputados que diz respeito ao estad·o de s.itio. 

V. Ex. ·acaba de remetter esta .proposição á Commissão r es-
pectiva. afim d.e dar parecer sobre ella: requeiro que V. Ex. ·con_ 
sulte ao ·Senado si consente na urgencia <para ser discutida .a -pro-
pósição neste momento. 

Requerimento 
de urgencia 
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O SR. PRESIDElN'I'E ---,Vou consultar o Sena:do. 
O R egimento diz: "Urg-ente para interromper a ordem do 

dia só se deve entender a rnateria, cujo r esultado se torna ria nul-
lo e de n enhum effeito, si d·eixasse de ser tratada immediala_ 
m ente." 

O SR . THOMAZ DELFINO - Peço a palavra ·pela ordem . 
.O SR. PRESIDE:l'TE - O requerimento de urgencia não tem dis-

cussão. 
O SR. T H'OMAZ DELFIJ'\O - Queria exactamente perguntar a.. 

V. Ex. si o requerimento nã::> tinha discussão . 
o SR. PRESIDENTE - Não tem, não senhor. 

ÂJJprovaçiío elo Consulta.d-o o Senado, é approvado o r e.qu erim ento de urgen-· 
requerimento eia . 

O SR . THOMA:Z DELF·INO (pe~ci orde11t) Sr. Presidente, 
peço a V. Ex . que faça, verificar a v::>tação, sobre a qual eu te_ 
nho duvidas. 

Procedendo-se á veri ficação, constata-se que foi conced ida a 
urgencia por 26 votos con t r a 14. 

O .SR. PRESI'DIDNTE - De a ccôrdo com o regimento, qu " 
diz que, vencida a urg-enci11., o Presidente consultará de novo o .Se-
nado si o assumpto é de n 11.tureza tal que nã:i sendo tratado imme-
dlatamente se tornaria nu]lo e de nenhum effeito, vou consul ta r o 
Senado sobre isto. 

Consultado, o Senado resolve affirm.ativamente. 

~· cliscuss1í.o da O SR. PRES:IDENTE - Está em discussão o art. 1° da prq-
proposição posição da Camara dos Deputados, n . 42, de 1897, d·ecretanclo em 

n. 4~ estado de sitio -por 30 <lias o t erritorio do Distrido F ederal e da 
comarca de Nictherny, no Esta:do d:i ·Rio a.e J aneiro . 

.Q SR. R AJMIRO BARCIDLLOS - .Sr. Presidente, na qualida-
de de membro na Commissão a que tinha de ser r emettido 'D 

projecto de estado de si t io, .agora ·em discus3ão, supp ::>ndo que ell e 
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tivesse de passar pelo estudo da mesma ·Commissão, eu tinha pen_ 
sado que a responsabilidade, que tem de tomar o Senado da Repu-
blica, concedendo ~ suspensão de gar.antias constitucionaes, era 
tamanha, que á Commissão incumbiria immediatamente o dever 
de pedir á !Mesa ·que solidtasse -do Governo a presença do respe-
ctivo ,Ministro -deante da Commissão, afim de que ella pudesse 
informar-se dos motivos ponderosos que tinha o Poder Executivo 
para solicitar uma medida -de tal gravida.de. 

Sr. Presidente, dea:nte da nossa Constitu ição, o estado de sL 
tio só póde ser applicado no caso de guerra estrangeira ou de 
grave commoção intestina. 

Não tenho, Sr. Presj,dente, o meno.r escrupulo em f.ortificar 
a autoridade publica, desde que se trate da manutenção ·e da ga- ,,. 
rantia da ordem; tenho disto dado sempre provas, ·e continú'.l a 
pensar que é a primeira ·condição d·::! uma sociedade, condição sem 
a. qual não ha possibHidade de existencia de instituições; é a 
primeira condição ·a manutençã'.l da ordem. (Apoi'Ldos.) 

Si, ·para justificar estas minhas expressões, eu tivesse neces-
sidade d·e d.3.r -alguma ·prova aos meus illustres collegas do Sena_ 
do, eu accrescentaria que esta convicção é em mim tão profunda 
que não hesitei mesmo, em circumstancias muito graves para o . 
meu Esta.ao, em fazer o sacrifi-cio da minha ·pr'.l<pria pessoa para 
manutenção da OTd·em. (Muito bem.) 

Nestas condições, .Sr. Presidente, á vista da resolução do Se-
nado, não posso assumir tão grave responsabiJi.dade, qual a de 
concedeT o estado ·de sitio pedido, sem que a minha consciencia 
me affirme positivamente que não ha Íneios dentro das circumstan-
cias normaes para ·conjurar qualquer embaraço ·ou qualquer perL 
go que de momento possa existir para a Republica. 

Comm-0ção intestina não ha, porque eu entendo que o tex-
to constituci onal se refere á desordem manifestada por .agrupa-
mento de cidadãos armados, ou em ' motim; ou em plena Tebeldia, 
perturbando ·a ordem. 

O que •houve, todos sabemos. foi \lma tentativa de assassinat:> 
contra o Sr. P.residente da Republica . .. 

UM Sn. SENADOR - E o ass·assinato do Ministro da Guerra. 
O SR. R.urrno BARCELLOS - ... e o ass3.ssinato do Ministro 

da· Guerra. 
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E' provavel que esta tentativa e este assassinato estejam li-
gados a machinações de algum grupo político, mais ou menos nu_ 
meroso, que tenha esquecido os seus ·deveres Givicos, e tenha es-
quecido atê a propria dignidad·e da Republica, que não pôde estar 
sujeita a actos bairbaros e a eliminações desta natureza para tra-
zer o equilíbrio politico do paiz; mas isto não ê ainda commoção 
intestina grave: a repressão do crime jâ estâ •em parte produzL 
da, pois o assassino estâ preso e consta_me que a policia tem acti-
vamente procurado deter um certo numero de cidadãos, que julga 
implicados no crime, e tudo isto pôde se fazer e estâ se fazendo 
sem a votação do estado de sitio. (Não apoiaãt>s.) 

Sr. Presidente, V. Ex. comprehende a responsabilidade que 
assume um .representante do paiz, um membro do Congresso em 
votar a suspensão das garantias constitucionaes. 

E' cousa de muita gravidade, e não pôde ser feita leviana-
mente, precipitadamente; eu desejaria ouvir do proprio Governo,-
do Ministro resipectivo, as informações necessarias para dar o meu 
voto conscientemente. 1 

E declaro solemnemen te a V. :Ex. e 'á Casa que eu não trou-
xe para esta tribuna idêa formada relativamente ao meu pro-
cedimento; dou ou não dou , concedo ou não concedo o estado de 
sitio, conforme a minha consciencia fôr illustrada relativamente 
ao assumpto. 

!Não tenho a mínima informação. 
Vi, Sr. Presidente, que na Camara dos Deputados, membros 

da opposição declararam votar pelo estado de sitio por um motivo 
quasi pessoal, como para varrerem a sua testada, como para da-
rem uma p'l"ova de que n1).o só .censuravam o crime e a tentativa 
do outro, como tambem para provarem .a :sua completa isenção e 
não co-participação, votando o estad-0 -O.e sitio. 

Sr. Presidente, as razões de ordem individuaes não podem 
prevalecer neste assumpto . Ninguem tem o direito de privar, em 
uma certa r egião, como Ilºr exemplo, agora, a Ca;pital Federal e 
Nictheroy, os habitantes, nacionaes e estrangeiros alli residentes, 
dos seus direitos, gaTantidos pela Constituição, unicamente por 
uma razão, que nós não sabemos ainda si tem fundamento consti-
tucional. 

Portanto, declaro n este momento votar contra o estado de sL 
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tio, até que informações precisas e positivas venham modificar 
este meu modo de 'Proceder. 

Ha Il'a Casa i!lustres Senadores, que devem ter obtido do Go-
verno as confidencias necessarias sobre a indispensabilidade do 
estado de sitio; e espero que, em falta do procedimento regular 
de ser o projecto submettido ao estudo da Commi-ssão respectiva, 
que não podia, neste caso, dispensar as informações do illustre 
Ministro do Interior, SS. EEx . nos facilitem quaesquer informa-
ções . Do contrario, reservo_me o direito de, ~antendo-me na al-
tura da minha r esponsabilidade de representante da Nação, não 
votar, sem que a minha consciencia esteja perfeitamente infor-
mada dos . motivos que possam justificar o pedido d·e estado de 
sitio. 

Senhores, esta minha posição não põde ser tomada como a 
de opposicionista . Em questão de manutenção da ordem publica, 
não se deve ter no Congresso Nacional semelhante idéa, tanto em 
governistas, como em opposicionistas . A ordem interessa tanto a 
um como a outr:i grupo politico. 

Si, de facto, sem o estado de sitio, o Governo não põde man-
ter a ordem, elle terá o meu voto; mas antes das informações, eu 
me censul'aria intimamente, não poderia justificar_me, mesmo pe-
rante ãquelles que me elegeram, si concedesse, pela primeira im_ 
pressão, apenas por um movimento de momento e de impressio-
nismo, o estado de sitio, que é uma cousa muito grave. 

Tinha ele dar estas explicações ao Senado, e dizer a:is i!lus_ 
tres membros desta Casa, que dispensaram o parecer, sem aliás 
lhes querer fazeT a menor censura, que o estado de sitio, votado 
assim ele afogaelilho, sem que a rriinoria ou, pelo menos, o grnpo 
de Senadores que não tem relações privadas com o Governo es-
teja infoTmado dos motivos graves, ou d·e qualquer commoção gra-
ve intestina que o justifique, não tem razão d'e ser. O estado de 
sitio, assim votado,. em logar de fortificar o Governo, vae enfra_ 
quecel-o . 

Que motivos ha para a sua decretação. ou mesmo para seme-
lhante urgencia? Não pederiamos dispensar duas horas, suspen_ 
dendo mesmo a sessão, para que a respectiva Commissão pudesse 
ouvir o Sr. Ministr.o do Interior, e pudesse depois vir, com con-
scienda e bem informada, aconselhar ao Senado que votassse o 
estado ele sitio, por ser elle necessario? 
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Deveria ser este o procedimento desta Ca3a do ·Congresso, por-
que a Nação ficaria sabendo que o Senado, com a gravidade e 
sensatez que o devem ca!'acterizar, ·concedeu a medida, depois 
de plenamente informado da sua necessidade. 

Ao contrario, o que dirá a Nação, si a medida fôr votada de 
afogadilho, precipitadamente, quando o Senado ou uma grande par-
te dos Senadores não estavam conv·encidos da necessidade- urgen-
te do estado de sitio, e, pelo contrario, se persuadiam de que esse 
estad'.) de sitio não era mais do que uma arma para perseguições 
políticas? 

Senhores, não convém estragar uma arma tão delicada, uma 
espada que só deve sahir da sua bainha, em momento grave para 
a Patria, no momento em que a população sinta, por si mesmo, 
que é preciso que o braço do Gov~erno actue. 

Fóra ·disto, o estado de sitio, actualmente, não vae ser uma 
força para o Governo, desde que a Nação não sinta que esse es-
tado de s.ilio foi uma medida sanccionada conscientemente pelo 
Co-ngresso Nacional 1 

Limito_me, portanto, Sr. Presidente, a declarar que, incon-
se;ientemente, sem informações precisas, votarei sempre contra 
o estado de siUo, e é o que faço nesta occasião. 

ão preciso repetir o facto para que elle fique bem accentuado, 
e esta minhà. attitude níio representa um movimento de opposi-
ção ao Govern o. Já o dii;se: si ell e me convencer de que 'O esta-
do ele sitio é necessario, de que não ha dentro da lei força para 
que a autoridade suffoque qualquer conspiração, dar_lhe-hei o meu 
voto. Antes disso, nã'.) ppderei concorrer com o meu voto para a 
r esponsabilidade que um:ij. tal m edida acarreta. 

Era o que tinha a dizer. pedindo aos meus illustres collegae 
desculpa de oppor•me á :rµedida que já por maio.ria dos nobres Se-
nad·ores, foi julgada urgente; mas acho qu.e uma providencia de 
tal peso, não póde ser a~sim r esolvida por aquelles que reflect·':nl 
com calma sobre so seu:; deveres e sobre os creditos da R epu_ 
blica. 

Era o que tinha a di~er. 

O SR. SEV·IDRINO y .IEoJ;R.A Sr. Presidente, respeito pro-
fundamente as considera~ões feitas pelo nobre Senador pelo Rio 
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·Grande do Sul, ·e a situação franca e definida, que S. Ex. aca-
ba de assumir . 

Devo dizer que, apezar de não ser partidario destas medidas 
de rigor, destas medidas odios·as .. apezar de ter mesmo, n._este mo. 
mento, constra.ngimento em levantar-me para proferir algumas pa-
lavras em relação á materia, não vejo que a nossa situação seja 
no presente tão calma que possam se.r julgadas procedentEs as co1L 
siderações feitas contra a medida que se pede. 

Ainda ante_hontem, occupando a attenção desta Casa o i1. 
lustre Senador peJ.o Rio de Janeiro, disse, e di.sse com muita re-
flexão e com grande saibedoria, que o punhal vibrado contra o pei-
to do primeiro magistrado da Nação iria r.esvalar contra o cora_ 
ção fü1, Republica. 

Nestas condições, Sr. Presidente, o attentado do Arsee2.l de 
Guerra paira ainda no espirita e na alma de todos os br;izil eircs, 
como um attentaid·o grave contra a segurança interna '.l<i R epu-
blica. 

Si. Sr. Presidente, nós não temos a revolução armada nas ruas, 
nem em ponto algum do territorio nacional, temos, todavia, es ta 
commoção que avassall a e domina o espirita de todos os cidadãos 
da Republi ca . 

Sr . Presidente, nestas condições parece-me que não seria ele 
b:im aviso procupar_se esmerilhar do Governo quaes as condições, 
quaes os factos que .S. Ex . teve para pedir esta medida de rigor. 

V . Ex. sabe que a inves tigação deste crime precisa ser re-
vestida de taes cautelas, de tal sigillo, que uma ligeira indiscri-
ção poderia desviar completamente a marcha da justiça. 

Eu não venho, Sr. Presidente, procurar convencer o honrado 
Senador pelo Rio Grande do Sul. 

Respeito, já o disse, a sua attitud·e, porque eu mesmo .. que es-
tou disposto a apoiar o Governo com to da.s as medidas, sem fazer 
reserva sinão da salvação e d·a integridade .cJo decóro do meu man-
dato, eu mesmo tenho constrangimento em votar a medida ; e vo-
to, por conta e r esponsabilidade do Governo ; voto, porque o Go_ 
verno pediu-a, e não t enho o direito de acreditar que o Governo 
pedisse uma m edida desta ordem, sem ter os melho-res fund amen-
tos para fazeLo. V-ato, ainda porque já foi reconhecida necessaria 
pela quasi unanimidade da Cama!'a dos Deputa dos . Voto a medi -
ua, salvando o meu direito de responsabilizar depois o Governo . si 
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elle abusar desta faculdade extraordin-aria que a Constituição lhe 
concedeu. 

O SR. THOMA'Z DELFIJ\O - Sr. Presidente, me julgaria 
eliminado, pela minha consciencia, do Senado da Republica, apon-
tado pela indignação geral, si, perante as medidas exoepcionaes 
que se quer decretar. para a Capital Federal, que represento, não 
manifestasse perante esta alta corporação, com o calor das mL 
nhas convkções, com a sinceridade de toda minha alma, aindR 1ue 
n.a pequenez dos meus recursos e na lim\tação ·do meu demerito, 
a minha opinião sobre a decretação de taes medidas. 

Cumpro um dever imperioso .. para mim inilludivel; estou aqui 
nesta tribuna porque della não me posso afastar; prendenLme nella 
-como correntes d.e ferro, as minhas o•brigações de brazileiro, as 
minha,s obrigações de homem, que infelizmente um dia se deixou 
envolver na po!itica, e as minhas obrigações de Senador. 

Por menos que eu po~sa valer neste momento, por menos P<'-
so que tenham as minhas palavras, por mais insignificante qu•3 
seja o meu valor, é meu dever imperativo manifestar-me. 

::-; seja como fôr, e apezar de tudo, li.ei de fazer ouvir as mi-
nhas convicções. 

Sr. Presidente, o estado de sitio, a .decretação de medidas de 
salvação publica, não são medidas· de partido, não pertencem nem 
ao partido governista, nem ao partido republicano federal, como 
não pertencem a nenhum outro partido; são medidas de caracte·: 
nacional, cabem e incumbem a todos os brazileiros, a todos quan_ 
tos amam a Republica, e a querem ver segura e firme . 1 

.Si, na verdade, ha motivos serios que autorizem a formar o 
juizo ele que ha commoçã0 no Brazil, de que ha profunda alteração 
ela: ordem, de que ha terriveis machinações, planos sinistros. n:m 
eu, nem ninguem, nem nenhum membro de partido governista., 
nem do partido opposicionista póde levantar a menor objecçãc 
contra o estado de sitio. 

A salvação da Republica estã acima dos partidos. 
Eu votaria sem a menor relutancia, sem o menor embaraço, 

sem a menor vacillaçãci, com applauso de mim mesmo, -o estado eh' 
sitio, qui;r elle fosse apenas a suspensão Ae habeas-corpus, quer 
permanecesse nas linhas da Constituição, quer mesmo pudesse. ex-
ceder os seus limites legaes. 
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VOZES - Isso não. 
O SR. THOMAZ DELFJ:\"O - Sim, si por acaso me convenct:s3e 

que havia uma commoção terrivel para o Brazil_. que a Republica 
periclitava, que havia no segred::> dos tramas, na perfidia das com-
binações, da baixeza do instincto ·sanguinario, uma conspiração 
para d-erruir a ordem republicana. Sim, eu não vacillaria em ac_ 
ceitar as medidas mais rigorosas. 

Mas sinto o meu espírito tomado de ·duvid·a; sinto a minhn. 
consciencia tomada de vacillações; e, ouvindo a palavra do repre-
sentante da maioria nesta -Casa ... 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Representante ,da Bahia. 
o SR. THOMAZ IDELFINO - Ninguem se póde arvorar mais L:· 

gitimamente repr·esentante da maioria governista nesta Casa d"o 
que o nobre Senador. 

Dizia eu, não vi em suas palavras nenhuma luz para nos guiar, 
nem um signa1 ligeiramente indicativo, pelo qual se possa fazer uma 
deducção por mais simples que seja, de que ha uma profunda aL 
teraçj:i.o na ordem publica, de que as instituições conem perigo. 

O SR . .SEvEuINO VIEIRA - Está na sua consciencia. 
O SR. THOMAZ DELFINO - Não está; si .estivesse, não fallaria 

assim. Nem V. Ex. tem consciencia mais di-gna, mais republicana 
do que a minha. 

O Su. SEVEUINO VIEIRA - Digo que esta luz devia estar na con-
sciencia de V. Ex. 

O Su. THOMAZ oDELFINO - Não está na minha consciencia, as-
sim como não está na de V. Ex. 

Ouvi o nobre Senador dizer que havia µma commoção em to_ 
elos os espiri tos. 

Com certeza que a commoção em todos os ·espíritos; não 
morre cumprindü o seu dever, -dignamente, nobremente o hon-
rado Ministr-o da Guerra, inolvidavel para a Nação, cahido como 
gigante; •não se faz um attentail.o contra a vida preciosa do velho 
republicano Presidente da Republica, sem que haja commoção · 

Mas de que commoção fa.lla o nobr·e Senado.r? E' a oommoção 
da clo'T é a commoção do pezar. é a commoção do seD.timéntü d.a , . 
indignação. 

Mas isto é poT acaso uma commoção intestina, o tumulto ge-
n eralizado, uma perturbação uiniversal nas instituições? · Ha por 
acaso um partido Que queira perturbar a vida nacional inteira'! 

4 
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O SR. VmGILIO D.iULAZIO - Não ha partido, mas ha homens 
pubiicos influentes . Uia ou:tros apartes.) 
. 0. SR. THO:MAZ DELFINO - Sr. Presidente, eu positivamente 
não venho á tribuna 1nem para me apaixonar, nem para provocar 
paixões. -· 

' o .SR. DOMINGOS VICENTE - Nem o momento é para isso. (Htt 
outros apartes.) 

O SR. THOMAZ DELFINO - Nem o momento é para isso, diz 
muÚ.o bem o nobre Senador pelo Espfrito Santo. 

Venho apenas, procurando revestir-me d·e toda calma, pro-
curando gara•ntir-me contra mim mesmo, contra um ·excesso qual-
quer . para o qual a palavra me possa arrastar, dizer o meu modo 
éle pensar, ·emittir -0 meu juízo, sentindo não poder faz·er com 
o brilho e fulgor que a outros não faltariam. 

·Peço, pois, aos honrados collegas que não me interrompam 
constantemente .c01µ apartes ; tnão que os apartes- não me hon-
rem; não que os deixe de receber com satisfação mas porqu-e 
ell es ;pódem cortar o fio 1das eonsiderações que rapidamente estou 
enunciando e fazer apparecer no Tecinto do Senado esta comrno-
ção que debal<l..e se pr-ocura na'S ruas. 

>Não pretendia, Sr. Fresidente,. tomar hoje a palavra. Despre-. 
'Verii-me confiante que um p'rojecto d-e lei desta ordem, co!Ilsa-
grando medidas excepcionaes, não fria correr ·no .Sena:do, não 
seria collocado no tapet~ da discussã;o, sem que fosse primeiro 
enviado a urna Commisf\ãO. Parecia-me isto imprescindivel; pa. 
r·ecia-me . que o Se!Ilado não seria victima desta surpr·esa ; que 
era natural que sobre assumpto de tanta magnitud·e fosse ouvida 
sem atropelos a Oommissã;o, que, como as outras existe, para 
elucidar as ·questões, que quanto mais grav·es, e mais urgentes 
mais precisam do :estudp - dessas Commissões. 

·Mas, Sr. Presidente, si o projecto deve ser votado por accla-
mação, ' como já o foi µa Camara d·os Deputados ... 

o SR . SEVERINO VIEIRÃ Na tCamara foi votado de accôrdo 
com o Regimento. 

o SR. THo~AZ DELFINO - ·E' que o Regimento prestou-se a 
acclaimação; si ·este projecto, dig·o, deve ser votado por acclarna-
ção no Senado da Republica, que ao menos a rni1nha palavra vc-

.nha intenomper, como a voz do escravo antigo interrompia a 
ovação -do triumphador, as ovações aos heróes de hoje, os domi-
nadores do dia! 



Sirva para mais e mais realçar a victoria e os brilhos das 
dominações . 

Penso que € lmpossivel que o Senado, a mais alta corporf.-
ção politica brazUeira, a que melhormente r epresenta os elemen-
tos conservadores da Nação, que é o herd·eiro das tradições con-
servad·oras dos institutos politicos, que teem ·existido sempre; 
penso que o Senado, que é o r epr·esentante dos Estados, •não póde 
deixar passar sem discussão, sem ·exame, sem analyse; o esta.do 
de sitio. 

De que é o Senado conservador, Sr. Presidente? apenas da 
ordcem violenta e .da or·dem rig.orosa, da mão forte do Gove·rno . . . 

o SR. SEVERINO VIEIRA - V. Ex. está apaixonando o debate. 
tQ SR. THOMAZ DELFINO - . . . ou deve ser coinservador da 

ordem legal consorciada com a liberdade? S·em duvida, conserva-
dor d.e tudo que deve ser mantido constantemente, da lei, da )i-
berdade e da ord·em. Mas a ordem não periclita; não ha commo-
ção i'Iltestina, não ha agitação alguma no paiz, não ha nume-
rosa facção ,_ não ha violentos grupos, não ha partidos, que, mesmo 
de longe, tentem ·alterar a tranquillidade publ.ica. E nestas con-
dições, quamdo todos querem ·dar testemunho, e de facto o dão, 
de que ha o maior í)ezar pelo attentado de que escapou o Sr. Pre-
sidente da Republica, 'Ilão póde o Senado aipoderar-se de enthu-
siasmo e votair com applauso, medj.das excépcionaes? Não com-
prnhendo isto, Sr . Presidente; isto está fóra do alcance da minha 
intelligencia . 

.O SR. VmGILIO •D.Al.liZIO - O project'() de estado de sitio .é 
acceito, com applauso, pela população inteira . 

. O SR. TnoMAZ [)ELFINO - Não; ninguem acceita qom applaus'.l 
um estado de sitio; não ha um homem ·de coTação recto e 'bem 
formado que possa ver outrem .ameaçado em suas liberdades, fóra 
do auxilio e do amp.aro ·das leis; tolhido talvez no exercicio dos 
seus mais caros dirnitos, pela applic_ação de uma medida de cara-
cter extraordinaTio, excepcional . 

o SR. ESTEVES JUNIOR - Apoiado. 
o SR. THOMAZ DELl!'INO - Como póde a população querer com 

a'[>pl.auso o estado de sitio? Não; · '() paiz ionteiro não o acceitaria 
jámais de t al maneira; não podem sympathisar com a situação 

.a que ficará reduzido o · Brazil e os ; brazileii:os; ·seria· u_m espe-
ctaculo miserando o que offerecesse um povo que assj.m sootisse. 
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.O SR. VmGILIO DAMAZIO - Mais mis.eravel foi o. espectaculo do 
dia 5 do corrente no Arsenal de Guerra . 

O .SR. THo~uz 'DELFINo - Ninguem o condemnou e o con-
demna ai·nda em termos mais energicos e mais seve ros; ni1nguem 
stigmatiza com mais vehemencia esse attentado, que só pôde 
conseguir isto: desmoraiizar a Republica e lançar a suspeita, ai 
de nós! pela bocca da insidia, da perfídia, do interesse sobre o 
nartido a que pertenço. 

o SR. VIRGILIO DAil>IASIO - Isto, •não. 
o SR. THO:t;IAZ DELFINO - Sr. Presidente, o estado d e sitio, 

V. Ex. o sabe e o Senado <não ignora., pôde ir muito longe; e 
como vae o Senado votai-o, sem informação alguma do Governo 
sobre a causa que determina e sobre o modo pelo qual quer exer-
citai-o o Gov·erno? 

Votar um proj·ecto ·desta ord·em, sem as mais sing·elas ex-
plicações sobre estes ·dous pontos, ·quer :me parecer da maior e 
mais f lagrarnte inconveniencia. 

o SR. VIRGILIO DAM1fZIO - A Constituição diz que depois é 
que o Poder Executivo qará eonta dos actos que praticou. 

O SR . ESTEVES JUNIOR - O que sabemos é que não ha facto 
a lgum que indique a. nepessidade do ·projecto. 

o SlL THOMAZ DELFINO - ·Sinto, Sr. ·Presidente, ·e lamento 
que o iGov·erno do honra,do Presidente da Repub]i.ca, cuja ascen-
são ao poder, •nós recebemos eom o maior enthusiasmo .. . 

o SR. ESTEVES J uNipR - Apoiado. 
O SR. THoMAZ DELFii-<o - . . . cuja subi·da ao mais alto posta 

do paiz não tev.a um applauso mais sincero, ma.is intenso do qu•3 
o meu ... 

O SR. EsTJ'lVEs J UNIOR - Do que o d·e nós todos. 
o SR. THOMAZ DELFINO - . . . sinto e lamento, digo, que S. Ex., 

a quem a i<nda pessoalmente dedico verdadeira e real sympathia, 
·não nos mande ·diz·er nerµ uma palavra sobre a situação e sobre o 
modo por que vae usar das medidas que pede. 

Sinto e lamento o e~tado de sitio, ainda por S. Ex. mesmo, 
que não estariá talvez copocado em uma atmosphera ealma ·e jus-
ti ceira criteriosa e sem -paixões e que poderá - quem sabe? -
ser ar~astaido .a erros ·e violencias por conta de terceiros, que lh;i 
occultarão a verdade e d·esn aturação. 

R ecordo-me Sr. Presidente, de que nos ultimos tempos da 
monarchia um 'facto grave, de natureza identica ao do dia 5, se 
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deu. O moinarcha v-oltava <lo theatro; acabado o espectaculo, elle 
regressava para o palacio e contra elle, que se achava acomp3.-
nhado da imperatriz ·e creio que da princeza imperial e do prín-
cipe consorte, deu-se uma tentativa de assassinato, sendo dispa-
rado um tiro. 

Naquella occasião, havia uma agitação intensa no Brazil; o 
partido repubUcano movia-se ·por toda a ·parte, a runtiga propa-
ganda conduzida poT ·homens de grande prestigio ·e valor, ·PO"' 
homens conhoecid·os em todo o paiz, que não sabiam d.escançar n 't 
sua faina, ·e que tinham á sua freinte, µo jornalismo, o honrad'l 
representante dQ Estado do Rfo ( apoiado.s), caminhava sempr r~ 

estendia-se com ardor sobre tQdo o paiz, espalhava-se por ,todas 
as provincias; no Rio Grande do Sul apparecia lutando um par-
tido forte e ·destimid-0; -em S. Paulo havia força, havia riqueza, 
havia muita .inte!ligencia ao serviço da causa republicruna; o 
mesmo no Pará, em Mi.nas; aqui nesta cidade, o partido agita-
va-se ·em meetings ·e reuniões, em dubs; a propaganda, a luta, o 
combate eram, em s umma, intensos no paiz .inteiro. 

Tinha-se feito a abolição ·e a transformação profunda então 
operada, a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, 
quasi Que subitamente CO'llcorria para a febril palpitaçã'° da Na-
ção, para a fogueira levantada em altas labaredas nos espíritos . 

Foi nestas condições que se deu a tElntativa do att·entado 
contra a vida do velho imperador. 

Püis .bem, Sr. Presidente, que foi que se f·ez? Declarou-se por 
acaso o estado d·e eitio ! Tomaram-'Se medidas extraordi.narias? 

O SR. SEVERINO VIEmA - Não houve necessidade. 
o Sn. THOMAZ DELFINO - Nem, Sr. Pr·esident·e, então 'le 

atirnu a responsabilidade do facto sobre o partido republicano, 
nem - sobre os seus proceres. 

Ora si naquella occasião, em que havia uma gramde agita-
ção no 'paiz, naquella occasião -em que se preparava o advento 
das instituições r epublica.nas, e -em que a propaganda oh·egav.a a 
invadir os qua.rtei<.i ... 

O .S:s. VmGILIO DAMAZIO Esta vamos em paz. 

O SR. THoMAZ DELFINo Na verdade estavamos em paz, 
mas que a agitação nos espíritos podia tomar grande corpo e .d'.l-
terminar movimentos extraordi•narios prova-o o facto de 15 de 
novembro. O 15 ele novembro foi um acto de força na praça pú-
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blica e praticado pelo parti.do com a co-participação das tropas, 
tendo ·ã sua frente o preclaro Mal'echal Deodoro da Fünseca. 

Era, pois, a época, em Que houve '° attentado falho contra o 
imperador, de grande exdtação. 

A alma nacio1nal vibrava intensamente, em ·direcção a um 
ideal progressivo, ·dentro da lei, por força das maiurias, dos plei-
tos, ·das victorias nas urnas. ·Puderam mais os acontecimentos o 
os ·erros da monarchia e o 15 de n·ovembro explodiu. A níonar-
chia naque!la situação não decretou o estado de sitio! 

iSr . ·Presidente, tão grave quasi como o a ttent:aido do dia 5 ... 
. o SR. ALMEIDA BARRETO - V. Ex. jã votou o estado de sitio 

sem o Governo pedil-o. 
O SR. PRESIDENTE - Attenção! Peço ao nobr·e Senaidor qu e 

continue o seu discurso sem respond•er aos apartes. 
o SR. THOMAZ DELFINO (ao Sr. Almmcla B.arreto) - V. E.ic. 

me d·escuJ.pe não dar resposta ao seu aparte, porque a Mesa m0 
conviida a proseguir no meu discurso. 

O SR. AL!VlEIDA BARR!fro - E' porque não tem resposta a dar . 
O SR. THOMAZ iDELFil'(O - O que l!lão quer.o é que V. Ex. jul-

gue-se off.endido por não dar resposta ao seu apa.rte. 
O SR. ALMEIDA BARHE'ro d1á um aparte. 
o ·SR. THOMAZ DELFINO - Si por a:caso V. Ex. não se dá por 

offendido, passo adeamte; o que não quero é que julgue haver da 
minha parte a menor de1>c01D.sideração para com V. Ex. 

O .SR. ·ALMEIDA ·BARRETO - Não tenho de Que me offender. 
O SR . •PRESIDEN'l'E - Attenção! A discussão não pôde conti-

nuar assim por dialogo13. 
O ISR. THOMAZ DELF~No - .Sr . Presidente, tã,o grav.e quasi 

como o attentado de que em boa hora ·escapou o honradü Presl-
d·ente da Republica e il.e que foi victima o Marechal Bittoocourt. 
foi a r ·evolta das fortalez11s, foi o 10 de abril. 

o SR. ROSA J UNIOR dá um aparte. 
o SR. THOMAZ 1DELl!'Ii'IO - E a revülta dais fortalezàs, diga-mé' 

V. Ex., não era um atteµtado dentro ·de praças d·e guerra e com-
mettido .p ela força ·da propria praça d.e guerra? Não tinha po : 
acaso grandes ramificaçqes no· paiz? Não havia a d eposição <i~ 

muitos governadores? Não . havia o :M"arecha.l Deodoro, grande 
vulto e grande -memoria, perante a qual me curvo r·everente, •não 
estava fóra do poder, nãp querendo elle ,voltaT, mas prope!li_do ~ 
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instado para que o fizesse? A revolta contra o Gov·erno tinha o 
mais grav·e aspecto. 

Por acaso nessas cfr.cumstancias foi declarado 0 ·estado · ua 
sitio, foram tomadas medidas excepcionaes? Não, Sr . Presidente. 

O 10 de abnil tem se cham·ado de farça. . 
Não chegaram porventura militares armados, depois d·e reu-

niões s·edidosas, onde echoaram os gritos mais vehementes junt0 
do Presidente da Republica? ' 

Quem nos garante em sua consdencia, que o marechal iFl-0_-
riano Peixoto •não pudesse ter sido morto naquelle dia? 

•Declarou-se porv·entura o ·estado de sitio com a iargueza de 
30 dias? Não, Sr. Presidente. 

Sinto, senhores, não ter-me preparado para discutir a ma-
teria; sinto que tiv-esse sido tomado de surpresa perante as me-
didas que se· tpropõe, lançado d'e r epente n_a discussão. 

Vou deixar a tribUtna . 

Mas, antes, preciso responder ainda ao honrado representante 
da Bahia. 

Disse 1S. Ex. que no ·estado actual é necessario faezr certas 
investigaçõ.es, que podem transparecer, podem cahir no conhe. 
cimento publico e impedir o ·desvendar ·de myst-erios, de planos, 
d.e tramas, de graves combinações, asserntada.s para a perturba-
ção da ordem publica. -

O estado de sitio sómente póde •d!lJ.' ·ensanchas, pód·e dar con-
d'ições par.a essas descobertas desgraçadas. 

Não comprehend·o como é que o crime _diminue e augment<" 
com () ·estado de sitio; como as provas se somem, só porque a 
lei no seu esplendor está imperamdo. 

Porventura, as pesquizas ·das autoridades po!iciaes não ·se 
podem faz er constantemente, de dia e de noite, por todos os 
meios? 

o SR. · VmGlLlO DAMAZIO - Não; de noite, não. 
O Sn. THo~lAZ DELl!'INIJ: _____: As pesquiz·a.s podem-se fazer é• 

qualquer hora, por todos os meios estabelecidos no codigo .e nas 
leis. 

o Su .. VrnGILIO DAMAZIO - De noite, sómente dooho de cer-
tas condições. (Ha outros apartes.) 

o SR. PUESIDENTE - Attenção ! ' 
o Sn. TH-OMAZ DELFINO - Refiro-me ás pesquizas, ás inda-
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tante da Bahia: a pesquiza, a indagação, o inquerito. 

A lJOlicia., •Sr. Presidente, perscruta constantemente; a po-
licia não fecha os .olhos qu:mido o honraido Presidente da Repu -
blica des emba.rca no Arsenal de Guerra, porém os abre sómente 
quando o estado d·e sitio se declara : ·ella deve ·estar vigilante 
constall'temente deve ·estar a.tten.ta. ·Se tem os fios de •uma con-
spiração, se ha uma commoção grave e se tem ·OS fios dessa con-
spiração ·e os signaes d·esta commoção, nãio o tem sómente hoj e, 
mas desde muito temJ.'.}o; porque não os tem seguid.o, não os tem 
juntado, não os t em ennovellado em provas, em documentos '! E, 
se assim tem feito, porque não manda o 'Govenno que esses do-
cumentos e pr-ovas sejam trazidos, a.o menos em parte, em uma 
minima parcella, ao conhecimento do .S8'llaido ? Porque recúa o 
partido do Governo ante a idéa de que nos sejam dadas as singe-
las e faceis i•nformações de que precizamos para dar o nosso voto 
com convicção '? Qual a necessida.de dessa con·ducta e desta ab-
stenção? . 

Ha, por acaso, uma idéa preconcebLda, um plano politico de 
faze1· cahir sobre os aidvltTSari.os a culpa do ado do dia 5 de 
novembro? Ha por ac.aso esta idéa, e não se .recua periante a res-
ponsabilidade que ella en·cerr.a ? 

Sr . Presi·deinte, vou d·eixar a tribuna, mas consinta a honrada 
maioria qu!e eli convide a explicar-se perante os s·eus companhei-
ros do Senado, perapte o ~enado •Federal e P«!rante a Nação, se ê 
que não quer que V·otemos, só porque <é por acaso maioria medi-
das vioientas que a ·todo o liberal repugnam consta.nteme~te, erro 
todos os tempos, ·em todas ;:i,s situações, em todos os paizes; a hon-
raida mai-oria. não abata a lei, o regular funccionamento dos tribu-
naes, não fira a liberdade, os sagrados dir.a itos do povo . · 

O credito do paiz não g·anha com o estado de sitio, o Presi-
dente da Republica não se levanta mais •na opinião publica com 
o estaido de si-tio; o paiz eJ11 toda . a m"dem ·de relação nada tem a 
lucrar com o estado de sitio. 

Tudo p2la l ei e pela lei; foi com esta bella promessa que su -
bi o o honrad·o Presid a.nte da R epublica ao potler ·ha tres annos. 

Eu digo a S. Ex., eu digo á maioria do Senado, eu ·digo a 
todos os pa.triotas - tudo :pela lei, tudo com i1 lei constantemente . 
(Muito beni; 11liuito bem.) 
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O SR. PIRE::i !FERREIRA (*) - Sr . PresLdeinte, fui chama-
do quasi nominalmente palo meu illustre amigo S-enador pelo Di-
stricto Federal, que acaba de fazer-s e ouvir t!Om tanto brilhantis-
mo, que faz que com difficuldade eu suba á tribuna. 

Sabe o illustre ·Senador, m eu r espeita'Vel amigo, que eu, sol-
dado, sou incapaz, como político, de armar emboscadas nesta 
Casa. 

O Su. THOJIIA.Z DELFINO - Nem eu sou capaz de dizer que 
algum Senador arme emboscadas. 

O S.a. PmEs FERREIRA - Não r ecebi mandato :llem convite de 
meus correligionarios para r equerer, n este momento, a discussão 
do p1,oj ecto sobre o esta.do d-e sitio. 

Hontem, eu já tinha dit-o ao illustre representante de São 
Paulo, o Sr. M·oraes e Barros, .e a outros Senadores, quando con-
varsavamos nos corredores, que hotntem mesmo nos deviamos man . . 
t er aqui, iirmes nas nossas bancaJd.as, á espera de que a proposi-
ção sobre o estado de siti-o viesse d.a Gamara, afim de que de 
momento se •armasse •o PodeT Executiv-o cCJ1m os meios de que ne·· 
cessita para a punição do crime mais odioso, mais violento que se 
tem commettido de attentar contra a vida ·da Republ ica. (Muito 
bern.) Se eu hontem pensava desta matnaira, não ê de admirar 
que, tendo ingresso n-esta Cas·a, s-entando-me nesta ·cadeira, como 
representante deste partido, para aqui mandado pelo meu Estado, 
viesse hoje .pedir urgencioa para .essa discussão, sem que !houvesse 
lllisto iniciativ·a de m eus amigos. Portanto, não houve sorpreza. 

E tanto mais não houve sorpreza quando eu ·estava conven-
cido de que .esta proposição, tendo sido votada na outra Casa do 
Congresso, com .a ·acquiescencia dos amigos do nobre Senador, com 
certeza t eria aqui esta mesma acqui·escencia, prilncipalmente quan-
do eu já tinha ouvido o illustre Senador pelo Rio Grande do Sul, 
esse valoroso e J.eal sold·ado, diz er ante-hontem que não punha du-
vida em ·Votar o estado de sitio . 

Seinhores, eu pensei ser uma questão secundar.ia, ter esta pro-
posii;ão de ser dis·cutida pela Commissão de que faz parte o nobre 
S<:tnador; pensei sinceramente que deante desse grande attentado, 
esse parecer da Commissão e~·a desnecessario e atê certo pontn 
protelatorio. 

Portanto, m e admirnu ver .S . Ex. subir á tribuna para esty-

( *) Não foi r evi sfo pelo orador. 
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gmatizar a urgencia com que· a maioria procura r esolver sobre a 
proposição cta Gamara dos Deputados com relação ao estad.o de 
sitio. 

O que, porém, quero que fique fóra de duvida é que eu não 
armei uma sorpreza a meus amigos de hontem na politica e ainda 
hoj-e meus amigos particulares. 

Eu não sou capaz -de proceder desta maneira. 
Tenho apmas a dizer-lhes neste momento que sinto que o 

acto j•á pertença á co:rpora.ção a que pertenço, e que não podendo 
mais retiral-.o, elle não tem mais que seguir as consequencias, que 
já o Senado determinou. 

Porém, d-esde que .estou na tribuna e desde que já expende-
rallll suas opiniões em r -elação ao assumrpto, não só .o meu illustre 
a.migo repTesent:ante da Capital F-ederal, como, com a franqueza 
rio-grandense, o soldado d-estemido, acostumado ás lutas, -eu tam-
bem vou dizer-lhes com franqueza o que penso sobre o assumpto. 

Já se acha demorado o estado de sitio (apoiad-01s), e, si não 
é este um ·dos pontos a reformar na Constituição d-o futuro, o 
porvir nol-o -dirá, mostrandÓ si eu tenho, ou não, razão . 

O Governo do Sr. Dr. Prudente de Moraes, que em todas as 
suas manifestações tem procurado imprimir a modemção e a prn-
dencia na execução da lei, com certeza não se teria inspirado em 
factos futeis, em obseTvações vulgaTes, para coUocar sua ·assigna_ 
tura em uma mensagem ao Congresso Nadonal, pedindo umiJ, me-
dida de tanta Televanci.a. (Apoiados; muito bem.) 

IE isto mesmo_. senhore&, era motivo sufficiente e muito ale--
vantado para que •OS nobres Senadores em opposição ao Governo, 
mas em opposição constitucional se apressassem em prestar o seu 
apoio á medida do estado -de sitio, porque .SS. EEx. estão conven_ 
cklos de que do Sr. Prud-ente de MoT.aies, armado com o estado de 
sitio, não virá uma impnl'd·encia, nem um acto injusto. (A po·ia-
dos, apart!es.) 

Porém, senhores, haj e só me resta desta tribuna declarar aos 
meus concid·adãos que, si o D1·. Prudente de Moraes, no uso do 
estado de sitio, que vae te1', em nome da Nação_. commetter U l ci 

abuso contra o direito, contra a liberdade ·do innocente, si isto 
acontecer, os nobres Senadores podem ficar cert:os de que o meu 
nome ficará alistado no rol da opposição ao Governo. 

E' a unica declaração que posso fazer, tal é a convicção com 
que estou proced.endo neste rµomento. 
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·E', .porém; nosso dever conceder esta medida neste momento, 
em que a nossa nacionalidade se acha em uma commocão· 

o SR. JOÃ'O CORDEIRO - Onde? - ... 
O SR. PIRES FERREIRA - .... desconhecida pelo meu nobre ami-

go, Senador pelo Districto F·ederal, desconhecida tambem pelo no_ 
bre e valoroso Senador Sr. João Cordeiro. 

E eu, pergunto aos nobres Senadores, e eu pergunto á Na-
ção inteira: ha socego no meio da familia brazileira neste momen-
to? Não. 

UM SR. SENADOR - Não ha por causa do estado de sitio. 
'Ü S.R. PIRES FERREIRA - Não é por causa do estado de s itio: é 

porque a familia r epubli cana ia sendo victima de uma anarchia, 
si, em logar do leal .e valoroso soldado Marechal Bittencourt, tL 
vesse cahido victima ilo punhal aissassino o Sr. DT. Prudente de 
Moraes, que representa a Republica neste momento. 

Pergunto: não será uma commoção no centro da familia ·bra-
zileira o .que se está passando neste momento? ·~ 

O SR. JoÃ'O CORDEIRO - Para que serve o estado de sitio neste 
caso? 

'Ü SR. PIRES FERREIRA - Senhores, si a commoção no seio pro-
priamente da llamilia não é um motivo digno de ser apreciado e 
considerado pelos r epr esen tantes da Nação, que são tambem che_ 
fes de familia, pergunto : qual a outra commoção que pôde mer r.-
cer a nossa consideração de homem? 

Senh ores, 'ás vezes ·é mâis peri.gosa esta commoção no seio da 
familia, do que .estas agitações, na praça publica, .ele uma ·meia 
duzia de inconsci-entes, que nada representam e nada significam, 
só tendo razão de ser quando encontram a fo rça policial, movida 
por autoridades que não sabem cumprir o seu dever. 

Eu, neste momento, emboTa considere sinceramente a palavra 
do illustre rio-grandense e do illustre representante da Capital 
Federal, que falou em nome desta população illustrada, direi que 
estou no meu dire'ito, pedindo licença a SS. EEx. par-a declarar 
que voto o estado de sitio incondicional, porque já basta de ver 
cahi r , ora pelo punhal assassino dentro de uma praça de guerra; 
ora nos campos de combate os meus companheiros, desde 15 de no. 
vem bro até hoje. 

o exeTcito nacional quasi que se tem Teformado, os patriotas 
110 Estado do Paraná, no Estado do Rio Grande do Sul, nes.ta Ca-
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pital e em Nictheroy, co~o que desappareceram da noute para o 
dia, ceifados pelas balas, e pelas balas de quem? 

De patriotas tambem? 
Não; de criminosos . 
.Q SR. JOÃO CORDEIRO - De amnistiaidos. 
O SR. PIRES FERREIRA - E .aproveito a occasião de estar na 

tribuna, para declarar firme e solemnemente que, e mquanto ti-
ver assento no Congresso, já.mais concederei o meu voto a amnis_ 
tia de todo aquelle que se rebelle contra a autoriilade constituída. 

O SR. Jo.Ã'.o CORDEIRO - Veiu tarde. 
Q SR. PIRES FERREIRA - ... porque destas concessões se ori-

ginam os crimes . Basta de tolerancia em nome da lei, e, si quL 
zermos que a R epublica se torne firme, {)umpra-se a lei, porque 
dahi virá a ordem, mensageira da liberdade, liberdade de que este 
povo tanto necessita. 

O Sr~. J1o!Ão .CoRDEmo - A'Pofa:do; · da impunidade é .que veem 
todos esses crimes. 

U:M SR. SENADOR - O ttobre Senador quer a intolerancia? 
O SR. PIRES FE1mEmA - Quem quer a lei não quer a intole-

rancia nem a desordem. 
Senh:i.res, creio que hontem, no di-scurso pronunciad·o pelo iL 

lustre Sena.dor pelo Estado do Espírito Santo, cujo nome peço li-
cença para enunciar, o .S.r. Domingos Vicente, declarou S. Ex. 
que, si a rnsponsabilidade do attenta;do de 5 do corrente contra 
o Sr . Presidente da ·Republica, attentado que occasionou a victi-
mação do Marechal Bittencourt, podia ser attribuida a um par_ 
tido político, este mesmo 1tssassinato tambem podia ser attri-
buido ... 

o SR. DOMfüGOS VICENTE - Não disse isto. 
·O SR. PmEs FERREIHA - V. Ex. deixe-me acabar a phrase, e 

então acceitarei a correcção. 
Declarou o nobre Senador que, si podia ser assim, o facto po_ 

deria tambem ser attribuido ao •exercito, visto que o scelerado que 
dirigiu o punhal contra a lei foi um soldado. 

o SR. DOMINGOS VICEN'l'E .dá um aparte. 
o Sn. PmEs FERHEmA - V . Ex. disse mais ou menos isto. 
o SR. DOMINGOS VICl~N'rE - -o que eu disse foi que, si podfo 

ser imputa;do o crime a urq partido, podia tambem ser imputado 
ao exercito. 
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O SR. PrnEs FERRErnA - O argumento do nobre .Senador não 
procede, é baldo de Tazão; em primeiro logar poTque nem desta 
tribuna, nem ela outra Casa .do Congresso, pessoa alguma veiu cen-
surar o partido adverso, suppondo capaz de commetter aquelle at-
tentado ... 

o SR. DOMINGOS 'VICENTE - !Foi-lhe attr.i<buiel.a cumplici.dade e 
co-autoria. 

O Su. PrnEs FERREIRA - ... e em segundo logaT, por.que S. Ex. 
sabe que mesmo foi infeliz na sua comparação, pois si o scelera-
do inconsciente foi aTrancado de seu quartel, por esses exaltados, 
para mandaLo a uma praça de guer.ra attentar contra a primeira 
autoridade da Republica, o nobre Senador viu tambem que o exer-
cito estava representaido na alta patente de um ·Marechal, que 
cahiu aos golpes de um assassino e morreu em nome da lei. 

o SR. DOMINGOS VICEN'rE - A que vem isso? 
O SR. PmEs FElmEmA - Vem para eu provar que V . Ex. foi 

infeliz na comparação que fez. 
'Ü SR. DOMINGOS VICENTE - Como, infeliz?! V. Ex. quer o es-

tado de sitio para o povo, mas não abre mão das suas immunL 
elades? 

O SR. PIRES FERREIRA - Eu · não posso aibrir mão das immu-
nidades . .. 

O SR. Do11uNGOS VICENTE - Oh! 
O Sn. PrRES FERREIRA - ... porque não são minhas, são elo 

Senado; mas elas que são propriamente minhas abro mão. 
o SR. DOMINGOS VICENTE dá um parte. 
O SR. PrnEs FERREIRA - E 'um acto de patriotismo, neste mo-

mento, por parte ela o·pposição, apr.essar_se a votar o estado de si-
tio, ~as não para dar uma prova da sua innocencia. Não; não 
..:reio que um homem que autoriza a levantar o punhal contra o 
?residente da Republica seja republicano; e, si o é, não pertence 
nem ao Senado nem á Camara. (Apoiados .) 

Portanto venho apenas em nome do povo, tão martyrizado, 
pedir o esta~o de sitio. E' elle que o quer. (Não apo,iaãos). Foi 
elle quem o pediu na acclamação extraordinaria, brilhante, feita 
no cemiterio de S . João Baptista. (Apcnad!os. PalmM nas _gale· 
rins.) 

0 SR. PRESTDENTE Attenção! As galerias não se podem ma-
nifestar. 
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O SR. PIRES FERREmA - E' o pov·o quem quer o estado de si-
tio, para que do seu seio sejam escoimados os criminosos, afim 
d-e que depois possa gozar de toda a sua liberdade. 

Acreditm·iam os nobres Senadores, ou a Nação inteira, que o 
Sr. Dr. Prudente de Moraes não seria um abnegado perante a sua 
patria, e não praticasse um acto tão valoroso como foi o de ir ao 
cemiterio de .S. João Baptista assistir ao lançamento no tum ui o 
do glorioso so1d3Jdo, para receber manifestações do povo, si não es-
tivesse de accôrdo com elle? 

Não; foi alli, ã porta daquelle cemiterio, que em nomo do 
morto, o povo fallou ao Chefe da Nação, dizendo-lhe: "O vosso 
procedimento é correcto; estou comvosco em todo e qualquer ter_ 
I'eno. Venha a punição dos criminosos; e, si para isso fôr pre-
ciso, venha o estado de sitio." 

Senho.res, parece-m-e que neste momento angustioso para a. 
Patria, que estã na maior commoção deante do attentado 'pratica_ 
d·o no Arsenal de Guerra, os nobres Senadores não devem fazer 
opposição ao projecto, para miais facilmente ... 

Ul'II SR. SENADOR - Issq obedece ao grande plano do Governo. 
Quem não sabe disso? 

O SR. BELFORT VIEmA - O Sr. Presidente da Republica é in-
capaz de usar de meios dessa natureza . 

-O SR. E. Vf ANDENKOLK - Então tentam assassinai -o e teem 
palmas. 
' O .SR. PIRES FERREIRA - Vou sentar_me, Sr. Presidente, certo 
de .que deixo o meu il1ustr!l amigo Senador pela Capital Federal 
convencido de que não se trata de armar uma cilada . 

. O SR. THOMAZ DELFINO - Não usei de semelhante expressão . 
Disse - sorpresa. 

{) SR. PIRES FERREIBA - Se11ã então -1JOrpresa. 
Desculpe, pois, o nobre Senador si o incommodo com as mL 

nhas palavras ; mas fique certo de que -esse incommodo foi moti-
vado pelo cumprimento do (lever de representante da Nação. 

Vou .sentaT-'Ille, con'Vendào de que o estado de sitio serã uma 
realidade; será um facto, !)ão para tolher a liberdad·e, mas para 

.expurgar da ma_ssa popular os criminosos, deixando_a gozar da 
plena liberdade que o Governo não pôde deixar de sustentar. 

O SR. LEITE E OITICICA 
t-em causado -estranheza. 

Sr. Pr·esidente, este debate me 
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Trata-se de uma discussão das mais graves para o paiz, qual 
é a d-a suspensão das garantias constitu0i-0naes, para dous pontos 
da Republica. 

·E' evidente que a suspensão de garantias não é votada por 
aquelles a quem essa suspensão v-ae attingir não só pelas immuni-
da;des pa:rlamentares de que gozam ·os membros do Congresso, 
como ta:mbem, ·e principalmente, pela consciencia que cada um 
tem de que não está env-olv.ido 1no crime, na commoçã-0 em vir-
tude da qual se vota a suspensão de garantias. 

Positivamente, estas não são suspensas para que a m edida 
attinja os membros do .Congresso Nacional : 

Nós votamos a suspensão de garantias para o povo, para a 
Nação Brazileira. 

O .SR. COELHO E CAMPOS - Isso póde ser em doutrina, mas em 
pratica tem sido o c-0ntrario. 

O SR. LEITE E OrTrcrc.a - O aparte do nobre Senador por Ser-
gipe, illustrado membro desta .Casa ·e um dos seus maiores luzeiros 
em materia constitucional, ·dá o fio do meu discurso. 

O que nós temos visto, Sr. Presidente, é que -0 estado de sitio, 
nas vezes que _tem sido decretado para este paiz, tem alcançado 
membros do .Congresso . Nacional ; e digo mais, t em alcanÇado 
homens positivamente innocentes. 

Posso fallar com ·esta franqueza, Sr. Presidente, porque eu era 
opposição ao tempo em que o estado de sitio foi decretado, como 
sou hoj.e, e sei quanto a oppos.ição amargurou com as medidas 
qu e tomaram os agentes do Poder Executivo, já não digo do 
.chefe desse poder, mas os agentes que· o auxiliaram. 

Dsante desses factos, é iincontestavel .que não são os mem-
bros do Cong1;esso Nacional que vão ser attingidos pela medida 
que ·estamos votando. 

Sr. Presidente, não é sem motivo que o Regimento do Senado 
exige que as medidas propostas pela Camara dos Deputados, ou pe-
didas pelo Governo em mensagem, tenham a ntes de vir para a 
discussão, o parecer de uma das suas Commissões . 

·Esta Oommissão não sómente estuda o assumpto, como, quan_ 
.do se trata de uma questão de facto, ouve os Ministros, ouve o 
Gov·erno, e póde vir trazer ao Sen-ado nã-o só a opinião deste, como 
a sua propria, e os factos que justificam a decr etação da medida. 

Ágora trata-se justamente de uma questão de facto. 
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O Governo mandou dizer ao Congr.esso Nacional, por uma men-
sagem, que tinha em mãos os fios de uma conspi'ração ·contra a 
ordem publica e contra as proprias instituições. 

A Camara dos Deputados remetteu esta medida em proposL 
ção ao S enado. 

"Aqui l.evantou-se um dos amigos do Governo e pedio dis-
pensa do parecer da Commissão e urgen ca para que o projecto fosse 
discutido no mesmo momento. 

Parecia que a nós outros, ·que não estamos nas graças do 
Governo, que não conhecemos o estado em que se achã o paiz, netn 
ao menos as deducções que se possa tirar do inquerito já come_ 
çado, não era muito que pedíssemos que nos informassem do que 
ha . 

..,,Ta muito natural que o honrado Senador pela BâhLa, tão 
justamente chamado representante do Governo nesta Casa, ou tlo 
seu partido , .. 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Sou r ep.resentante. 
O SR. LEITE E ÜITICICA 1 V. Ex. é representante do seu partido 

nesta Casa. 
O SR. SEVEIUNO VIEIRA - Sou um mero soldado do meu par-

tido. 
O SR. LEITE E ÜITICICA - Não ha na maioria, como não ha na 

o;ppos!ção quem desconheça a qua1idad·e eminente que -0 honrado 
Senador representa no seu partido, a sua modestia não póde es-
curecer este facto, ·que é positivo. 

Era muito natural que S. Ex., assim como qualquer dos outros 
de seu's eompa'llhei<ros, ·aité da Commissão Executiva d e seu par-
tido, viessem dar ao Senado explicações positiva~, 'éertas, reaes 
a respeito do pedoido do q.overno. 

Longe disto ouvi os qous honrados Senadores, membros da 
maioria do partido governista, virem declarar que concediam o 
estado ·de s itio, não porque r econhecessem que era uma medida 
impresoindivel de momento, para que o ·Governo pud·esse agir, 
mas porque o Governo seria incapaz de vir pedir uma m edida d·estas 
ao Congresso sem ·estar coµvemcido de que ella ·era n eeessaria . 

Não posso acceitar que ó Congresso vote medida de tanta 
gravi·dade como esta, que vem affectar não sómente o interior do 
paiz, como seu credito no estrangeiro, sem a affirmação certa e 
positiva, ·ao menos do honr11do 8enador, quando não seja da Com-
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missão encarregada pelo Sena.elo de estudar materias como esta, 
sem ·que venha S. Ex. affirmar que de facto ha uma conspiração 
latente, que de facto Q Governo precisa da medida para tomar dis-
posições extraordinarias e fóra da lei. 

11Jeclaro a V. Ex. que v'im para o Senado resolvido a con_ 
ceder o sitio, justamente porque esperava que estas informa~ões 

viessem, mesmo porque não compr.2hendo que o Governo quizess·e 
agir, ·ou tivesse conhecimento <dos acontecim-entos, sem que viesse 
ao Congresso Nacional dizer officialmente aquillo que pensava e 
entendia de necessida:de para garantir as instituições. 

•Mas o certo <é que, se já ha i•nqu2rito feito, como ainda hontem, 
segund·o os jornaes de hoje, foram inquiridas nove QU doze tes-
temunhas, a policia tem ag.ido de modo louvavel, tem effectuado 
algumas prisões de cidadãos contra os quaes ha suspeita do assas_ 
sinato; pelas infol'mações leves que teem chegado aQ conlieci-
mento do fio dos acontecimentos, já ha ~uspei ta, j·á ha mais do 
que suspeita; já ha convenoidos do facto. 

O Governo tem, portanto, os meios legaes dentro das fórmas 
processuaes para requisitar a prisão daquelles que estão envol-
vidos já em inquerito. 

Sabemos que bastam duas testemunhas juradas a respeifo de 
um facto, para que se possa requisitar legalmente mandado de 
prisão. 

'Si •isto se d.á, a policia está agindo com plena lberdade; si 
aquelles que estão suspeitos já estão presos. 

o SR. SEVERLNO VIEIRA .:_ E o habeas-cor1)'UIS T 
.O SR. LEITE E 01·1·w1cA - O habeas-corvus é neste mom ento um 

pbanta·sma, r elativamente a este facto . 'I'otlos sabemos .que quando 
um cidadão requer habeas-corvus perante o tribunal, ·este tri•bunal 
manda ouvir a autoridade que o prendeu; ·e eu não acredito que 
haja no paiz tribunal capaz de, tendo recebido do Governo pedido 
de prisão contra um individúo ·envolvido em attentado contra o 
Presidente da Nação, conceder habeas-corvus. 

O SR. SEVERINQ VIEmA - O tribunal cumpr_e o seu dever, exige 
as provas. 

o~SR. LEITE E 01Trc1cA - V. Ex. não sabe que é possível requi-
sitar mandado de prisão depois de jurarem duas testemunhas ? 

O SR. ·.SEVERINO VIF.JRA - E' preciso duas testell).unhas de vista; 
e quando não houver, quando a prova fôr circumstancial ? (Ha 
outro's civart.es.) 

5 



O Sn. LEI'.l'E E OITICICA - O inque1'ito estâ aberto, já ha o 
depoimento de muitas testemunhas; e pelo que dizem os jornaes, 
já ha até provas. Os jornaes até já deram noticia de que ha reve-
lações fe itaJS. 

Ora, si já ha revelações, si já ha depoimento de testemunhas 
e si este depoimento combina com as revelações, V. Eix. comp.re-
hende, a _prova está feita para requisição do mandado de prisão; 
não ha juiz que a negue. 

O SR. •SEVERINO VIEIRA - Nas circumstancias ·que V. Ex. está fi-
gurand-o, qualquer juiz, que tenha consciencia do seu dever, deve 
conceder. 

rO SR. LEITE E 01·rrc1c11. - Si isto não fosse verdade, chegaria_ 
mos a ·esta conclusã-o, que não se poderia ·punir facto de certa gra-
vidade daido no paiz, sem que fosse imm•idiàtalJlente decretado o 
estado de sitio. 

Si a lei não tem dentro de suas disposições os meios de punir 
factos graves, com-o ·o que s'e acaba de dar, então é decretar estado 
de sitio o que nos compete, :e sim reformar a lei, autorizando o 
Governo, n.estes casos, a usar de um pouco ma:is de arbítrio do 
que existe; mas não é chegarmos a.o ponto de suspendermos todas 
as garantias nacionaes, sem restricção nenhuma, o que equivale a 
suspender guasi a vida inteira de um povo, a propriedade e mais 
direitos do cidadão, entregqes na mão de um governo que pode-se 
deixar, no momento, levar por paixões partidarias. 

Não é que tenha receio de que_ o Sr. Presidente da Republica 
seja arrastado por paixões partldarias; mas ·declaro, tenho medo 
de seus agentes. Nós já tivemos prova ·e prova dolorosa, do estado 
·de sitio; j·á sabemos o que a paixão partidaTia chéga a fazer l!leste 
palz; Já sabemos o mod-0 Pelo qual os agentes do Poder Executivo 
exercitam attribuições, que nessas drcumstancias lhes são dada;;. 

Vemos, Sr. Presidente, que no momento actual é levantada, já 
não a suspeita, mas 'ª accµsação .sei·ena, fria, implacavel ·e cruel 
contra as primeiras autori<j.ades da Republica. Sabemos a coacção 
moral em que se vê colloca,do o Sr. Vice_Presidente da Republica, 
atacado posítivamente pela linguagem dos orgãos que defendem -o 
Governo. 

Sr. Presidente, o que se vê no paiz, actualmente, é c1µa11to tem 
descido o ·caracter naéional, naquillo que se chama politica par• 
ti daria. 



Não é que o Brazil seja il priQleivo Pfl.iz íllll que se teu.te c0!1• 
tl'a a vida .do .Chefa da N11.çíi.q. 

Este facto· tem_se d.ado ·em todos os palzes do mundo. 
Mais ainda .em 1nenhum deu,136 ·!L <!Hu!l-r;ão ti:hite e de,prji;qent-3 

par-a a no1>sa nacionalidade que s@ ol:merva 1teste llllOlll&J:!to no Riq 
de Janeiro. 

Um dia, Sr . Presidente, a Fra.P.Cll- AQor4ou tomadq, de sornre-
za diante dp a,sjlassiu.ato do i8U •Pi'eêictfl~te, 1L4or<140 i:l q.uerhlq, qµ!'l, 
filho do povo, tinha-se elenidq 3 ~llP.fllUlf;l. r.lignjdii.!lll da, Nação, de" 
iUDnstnindo que um fillJ.iJ do povo pó4e sµstenti:i.r a ~li~niçl.a\ie de 
sua Patria, .sabe1· governlliJ-.ª e qlJ.e -i!l!lo, port11n-to, p.&,c;> er;i. privile. 
gio •das raças reinamtes. . 

O :Sn. iHEN1m.~m: COU'.l.';I:i'IHO ~ ,o !l.ss·~ii>i:q.o foi um ana.rchista. 
{) 'SR. LEI'rE J;; ÜI'.1.'LCIQA - Njp.guern se lembfo!l de atirar, !j, fl'B-

sponsabiliclade del!te assassinato 11obrl! o P3Tti!lo dQ!l a!lvernílrios do 
Governo. Chegou a suspeitar ap®IJ.il d~ ·el'tral}gej rQI?; ft.lguns Fr.an" 
cez.es enteruieram que era de 1rna .digl}ülacJ.f:l nj'í,o acr~ail:!l<F que o 
crime tivesse pal!tiido ·de .qua.lquel" <los aeus -cpncidaqji.os, e 11. po-
pulação se j.evantou contra um paiz e~t:rii,v,ge!rq. 

o s~. SEJ,'El!Ui10 VIl'lIBA - Porqu,e o ll.Sfla!l!lino "!!!li lt<tliap,o; 
ma:s logc;i :>e .soul:)e que era um ·anfl.n:)list11,. 

O 13R. L:EI'.l.'E E OrrrcroA - Nâp foi sp ·em F:rí!-1).Ca que tal crime 
se CPllFl'.l.ett~u. Na ;H-?spaJJ.hllo deu~se o iwsfl,s~ip.atp do Pr~süleJ.ttll gQ 
Co111selho. 

O SR. Hro)'mrQm;: CouTINJIO - Por outro exti•angei1•.o e tamb.em 
an.archista. 

O .SR. LEI'.l.'E E OI'.l.'ICICA - Mas ninguem se lembrou na iHespa-
nha de attribuir ·compartlcipaçã,o no crime ao p!).rtldo liberal; ao 
()ontrario, pouco depois, o chefe .deste ·partido tomava conta do 
poder. 

iNinguem na occasião do. attentado· fez ouvir esta p'hrase cruel, 
triste, deJ.}rimE.1nte de nosso caracter: é preçizo saber a quem apro-
veita o crime! ... 

O .Sn. •SEVERINO Vmm.1. - Quem festa esta declaração ? 
O S~. LEI'.1.'E E OrrrcrcA - O jor-nal <le que V. lj)x. é reda.ctor. 
O Sn. SEVER!NO VIEIRA - •Que jornal ? 
o SR. LEITE E ÜITICICA ~ o Debate. 
O Sn. SEVERINO VIEIRA - Eu l).ão so11 re4.itctor do Pebaté . . ·· , 
O Su. LEITE E OrTrcrcA - Não é ? 
Eu dizia CIU·e na Hespanha .ninguem procui·ou ,a suspeita sobi'ê 
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os adversarias, sobre o chefe d.o partido qu e fazia opposição ao 
Chefe do Governo que fôra assassinado. 

( Ti·o o:im-se variJos apartes. O Sr. Pres'iclente rec!aina citten-
çdo. ) 

Os adversarios do Ministe·rio h espamhol faziam-lhe a maior op-
posição. até mesm.o na questão Cubana; e. tod11via, ningue.m dêlh 
suspeitou. 

O que se ve actualmente, Sr. Presidente. no nosso paiz é cousa 
differente; não 'Se entende que trata-se da honra da propria Na·· 
ção, nesta accusação levantada ·contra homens que ·podem s er Go-
verno no di·a seguinte, e qne perte-ncêm, não a um partido politi-
co. mas ao paiz i•,1tiüro, porque não ha nada mais voluvel do Que 
a politica, do que a estabilidad~ dos partidos. 

T zmos o exemplo flagrante d.o que são esta3 contingencia3, 
po·rque ainda hontem eram .endeosados hom E.ns que h:ije se pr :i-
cura <desprestigiar com o labéo de assassinos; hom ens que hontem 
nam apontad·os como espera•!lças dos dias felizes da •Republica, 
como garantindo a consoli1dai;ão das instituicões e que hoj e, peh. 
mobilid'lde ilas paixões parti-darias, soffrem a maior das accusa· 
cões. em jornaes publicado~ sob a nsponsabilidade .de quem não s ~ 

pôde gnantir tivesse .si.do ainda ha pouco adepto dos -accusa.rlos. 
Nesta situação, Sr. P:residu:1te, quando observo o que 3e pas-

sa, niio é possível deixar d·<t temP.r o estado de siU.o, que no momen-
to actual será mais de prejuízo ao GovePno do que de vantagem. 

Br. P r €3idsnte, eu niio n egaria ao Goven:10 e niio ne:ntrei to·-
ãas as medidas de que ell ~ entender prccizar para punir o atten-
tado qu e n Js envergonha. que veio env 3rgonh ar a Naclo i•.:iteira, 
lançar sobre ell_a um opprobrio de degradação. 

Mas a nprovação unaqime do paiz, a manifEstaçio de t :i d ~s as 
conscic'llclas contra o assassba.to e contra p:issiveis assassin:is; o 
facto de estarmos todos empenha·dos, quer mai·oria, qu er minoria, 
C]uer gov ernistas, quu opposicionistas. em attribuir 0 facto a es:ie 
demento ruim que ex iste (il m todos os partidos, elemento que cau-
so u a nós o constrangim uD.to, a dôr de assistir o assassinato .a:i 
Ministro da Guerra e a t E·ntativa de morte do Presidente da 
Republica e a vós outros o desgosto de ver as ar ruaças e o em-
pastelamento de typograpJiias, dai> desordens do meio das ruas, 
obr igando o Governo a tomar m edidas severas contr a esses ex-
cessos dos proprios partida.rios . 

O SR. SEVElUNo V1 ern4 - Ainda bem . 
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O SR. LEITE E OrT1üCA - ... esses factos todos, Sr. Presidi.1:1-
te, o conjunto dessas circurnstancias, esses syrnptornas do verda· 
deiro caracter .da situação, nã-0 nos podem levar ii votar o estado 
de sitio, que vai ser appll cado peios agentes do Poder Executivo, 
influenciado por paixões, que ninguem sabe a quem irã.:i alcançar. 

Não fallo por nós, fallo pelos cidadãos cujos direitos represen-
tamos. E quando tanto se allude aos direitos dos outros, é neces-
sario ·que convencidamente se reconheça a necessidade da medida 
extr ema que se propõe, deixando expostos à suspeitas aquell es 
que podem ser victimas de paixões parti<larias tanto nossas como 
vossas. 

Sim; vós accusai3 de em pregar uma linguagem que provoca 
actos criminosos ? 

Não houve neste paiz uma autoridade superior que tivesse sido 
verberada pela linguagem dos seus adversarias rnai3 do que o 
Marechal Floriano Pe·ixoto. 

o SR. ESTEVES J m oou - (Apoiaclo.) 
O SR. •LEITE E ÜITI CICA - Vós sabeis que ê da nossa imprensa 

politica não resPoeitar absoluta:mente o caracter e a honra pessoal 
atê de seus adversarias. 

Mas nunca houve neste paiz quem sustentasse que esta vehe_ 
meneia de linguagem póde animar um assassinato; a·inda nin-
guem se lembrnu -de dizer que se pudesse pensar cm mandar a3-
sassinar um Presid.ente de Republica para o seu successor tomar 
conta do poder, porque os honra<los Senadores govern istas não 
poderão negar que no seio do seu partido ha tambem quem possa 
pensar desta fórma ... 

O Sn . .SEVERINO VIEIRA - Abyssus abyssU'rn ... 
O Sn. L EITE E Ül'l'ICICA - O elemento máo que se chama ja_ 

cotiino extrema do, jaca.bino rubro, que nos d·irigiu a mensagem 
escri·pta com tinta vermelha, com sangue; que quando o ho•nrad..> 
Senador era meu collega na <Gamara dos Deputaidos, mandava in-
timaT-n·os, sob pena <le diss-olução á pata de cavallos, para não 
tomarmos uma medida; este el~mento pernici-0s-0, que f-Oi de 'hon-
tem. como ê de ha.j e e que tem causado os maiores males á Repu-
blica, precisa .ae ser contido, ·Sr. Presidente, é nP.cessari-o que seja 
~rn1:updo. ;•r•"15a para honra nossa, que seja eli :ni 11 a<i"· rã..> d 'i 
nosso partido ·em opposição. mas de ambos os partidos políticos 
da R epubli ca. Nós não podemos continuar a viver sob a pressão 
cl essas l'.meaç-as constantes, que devem ser redimidas para r esti. 
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tuir_se a ca.Jma, de que a Republica precisa, afim de poder ser 
governaua. 

tNós eatamqs positivamente em circumstancias ingoverna-
vei·S. 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Então V. Ex. acceita a proposição da 
Gamara . 

. Q SR. LEITE E OlTICIC<'I - 'Mas. as circumstanoias lngoverna-
v.e!§ não sã-0 a cnmmoção intestina, de que falia a Constituir;ão; as 
ciFcumstanc!as ingovernaveis, Sr. Presidente, são ·a falta de g-0. 
veroo,,. 

O Sn. SEVEHINO VIEIRA. - Ah ! Estã bem. 
O SR.. LEITE E OITICICA - . . . as circumstancias ·ingoverna-

veis são as condescendencias politicas .que fizeram hontem escur.e-
cet; hon tém assentir, e que hoje querem punir ·dentro do ·estado 
de sitio. 

Por que razã-0 vós não requ.ere stes o estado de sitio com os 
acontecimentos de março ? Porventuna nãe havia naquella occasião 
commo!)ão .muito mais profun·da do que -0 estado actua1 ? 

·o sti.-. st,,Eii1N-0 Y1Éllilt 1 Mú-ito marn; nãõ. 
O SR. LEITE E 01TICICA - Tratava_se até, si é verdade o que se 

d·Íz, de uma exploração .níonarc'hista ; estavam em frente, Sr. ·Pre. 
1 • 

sidente, os rrionarchi.stas, fe ito cabeça de turco, como nós, hoje, op-
pósição somos; •de ótltro lad-0 estava o mêsmo .elemento do paT-
tido, que era d ·e V. Ex. nesiia oooaslão, applaudido, querido, suste•n-
taido pór V. Ex. 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Po.r mim, não. 
O SR. LEITE E OITICIC.i.1'. - V. •EJx. pertenceu a elle. 
o .SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O Sa, LEITE E OITICICA - Ah ! Hoj.e -0 pa:rtido não con vem. 
·Era esse elemento, Sr. Presidente, que €Stava -deante do ele-

mento chamado -dos monarchistas, eu posso dizer phantasiados, e 
chegava ia.o .ex·tremo do assa~sinato -em plena rua, e que chegou até 
a amdar · ái procurai do houra·do .senador pela Bahia, pa.r assas_ 
sinal=o,., 

o SB. Sl!lVEtUNo Vililil.lA - Perfeitamente; tnas êu sempre o 
vérl:Hítei. 

O SR. LÉi'N!l E 01TltJ1IJA; = . . . obl'<lg·Etlltlõ até ao Governo a. 
ma:tttlllif-lhe ~\J.ál'dJ:tr a éltlla J;laf!it Iiãô coil!3entir lJ\lé o facto vies!ie ª' fe~litl!-r,se 1 
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Nessa occasião ninguem requereu o .estado de 13itio, e mais, Sr. 
Presidente, ninguem 1até se lembrou de punir <JS assassinos. 

O nobre Senador pela Bahia, que def®deu hoje o estado de 
s-itio, poder-me-ha garantir hoje que não são ·OS mesmos elementos 
aqueUes de que foi victma o Marechal Bittencourt ? 

O iSR. SEvmuNo VmrnA - E' bem provavel; mas V. Ex. desse 
mod·o .acaba accé1tandü a proposição. 

O SR. LEITE E OITICICA - Mas, Sr. Presidente, si hontem esses 
elementos podiam ser punidos e eliminados da sociedade, sem es_ 
tado de sitio, o Governo não os julgou necessarios e até nem o 
inqueri to foi tiraido; por que razão querem VV. EEx. crear neste 
momenoo angustioso p1:1ra no.ssa patria, de difficuldades extra-
or-dinaTias para a 13ua vida economica, um estado de sitio, que 
significa a s uspensão de todas as garantias, que pela vida do 
paiz, prejudica a todas as classes da sociedade, principalmente ao 
oommeroÍ<o? 

•Sr. Presidente, 1nãio duvidarei votar o estado de sit'i.o, mas 
peço .aios honrBJ<los Senad'01,es que, por bem da minha Patr.ia, em 
nome daquelles interesses que nós preciza;mos e que queremos de-
fender, que estamos promptos a defender em todos os tempos, nos 
digam ao menos que o GoveTno tem certeza de que h.a elementos de 
pérturbação de tal ordem, .que,' sem estado ele sitio, elle não poderia 
agi.r. 

O SR. E. W ANDENKOLK - V. Ex. tem a. mensagem do Presi-
dente da Republica. (Ha outros apartes.) 

O SR. iLEI'l'E E ÜITICICA - A mensagem não diz nada; a men-
sagem é de alguns dias; é possivel que o Governo, depois da acção 
que tem tido durante estes dias, já esteja ·de posse de provas taes 
que fóra do •estado de sitio elle ;possa conseguir .as seus fitn:s. 

O SR. GONÇALVES F1r.RRETRA - Nesse caso, teria vindo outra 
mensagem. 

O SR. LEITE E 01TrcrcA - Era necessario que VV. EEx., ami-
gos do Governo, dessem ao Senado conhecimento' d.essa situação, j:l. 
que dispensaram o parecer da Commissão, que é que podia escla-
recer o facto. Nós nos gu iamos pelo que nos é dito pelas nossas 
Commissões ou pelos nobres SEtnadores, que nos merecem a con-
fiança e nos expõem lealmente e convendidamente aquilfo que sa-
bem. Mas nll.o posso consentir com o meu voto que se approve o ea-
tado de sitio, quando os nobres 1Seinad.ai:es, arguidos, .interpellados 
por nós outros, que não sa]Jemos de nada, mostramise absolutamente 
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ignorantes da situação do paiz, diz en do apenas: "Nós juramos nas 
palavras do Govern.o, porQue -0 julgamos incapaz de pedir uma me-
dida, de cuja necessidade não esteja conv 2ncido. ·· 

Isto não é meio de esclar eceT o Senado, de elucidar a nossa 
opinião, de ·deixar-nos tranquillos a respeito da medida, cuja r·e-
sponsabil'ídade VV . .J1JEx. e nós todos tomaremos . 

Sr. Presidente, se o Govemo declarar .Pelos orgãos seus nesta 
Casa ... 

UM SR. SENADOR - Elle não os tem aqui. 
O S . . LEITE E OITICICA - O orgão d-0 Governo s3ria a Com mis-

são respectiva que VV. EEx. dispensaram. 
1Se ·o Governo declarar pelos seus amigos que o estado d·e si·· 

tio é imprescindível, voto por ell e, porque a responsabilidad e será 
do Gov.erno . 

O SR. SEvE1nxo VmIRA - Está declarado na mensagem. 
O SR. LEITE E ÜITICICA - Se VV. EEx. o votarem apezar des-

tes nossos protestos, que não são em absoluto contra a medida, á 
qual nós não nos oppJm-Os de modo peremptorio, mas que estamos 
dispostos a votar •!lo caso de haver responsabiJi.dade irrimediata. 
completa, do 'Governo. com ~ciencia elo facto, VV. EEx . a v·otam, 
mas a r espon abilidade é SUfl. 

Vejo, Si·. •Presi.dente, que neste momento ·O estado de sitio vai ser 
um drnastre para a nos.sa patria. Não é em um paiz çujo credito 
rntá profundamente a:balad-0 no extr angeiro, que se ·E1!1contra na si-
tuação ·depTimente ·em que se acha o Thesouro Publico, que se 
vota um estado de sitio de 30 dias, demonstrando-se que é precizJ 
te.r a vida ela Nação co1ncentrada exclusivamente nas mãos d-0 Go-
rer no. 

E' a int&rpellação que faço aos nobres Senadores . 
Vi;nham .SS . EEx. á tribuna declarar pos'itivamente: o Go-

verno tem conhecimento do fact-0 ? Já tem provas, mas preciza 
agir dentro do estado de sitio ? 

O .Sn . .SEVERINO VIEU.RA. - A resposta já está dada. 
O Sri. LEnE E OrTrcrcL\. - Se assim é, •.!lós votamos com o 

Governo, nós lhe conceder.em os ·O estado de sitio. 

O SR. RUY BARBOSA (*) (niovi11iento geral cbe attençlbo: 
vrofundo silencio) - Sr. :Presidente, nunca n ecessitei mais da 
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nha ·consciencia tenha duvidas sobre a segurança do voto a pro-
ferir, mas pela delicad·eza da minha situação, creada por opintões 
defendidas com sinceridade, com ca!·or e qu e continuo a sustc1!ltar. 

Não acudiria, talvez, ·á tribuna nesta occasião, Sr. Prestdente, 
·e poucos minutos ha que ainda hesitava em faz el-o, ee me não 
v1sse inesperarlam e·nte desigr!lado, com uma honra tão s uperior 
ao meu merecimento, como o evangelista da Constltuiç&o Repu-
blicana . 

Aquelles que foram pelo seu destino condemnados á arclu..i 
tarefa de pregar o Evangelho ·entre os homens sem s'.r!l:ceridad e, 
estão su jeitos muitas vezes a d·esagradar a uns e outros a s~T 

apedrejados hoje, em riom e elas opiniões, que hontem apostolavam. 
Quando o nobre Senador pelo Estado de Alagõae r.ecordava o~ 

factos de Marr·o e as t entativas de morte contra a mi!!1ha pessoa, 
não me podia deixar de acudir ao espírito a reflexão d·e Que e·ra 
rrecisamente como inimigo da Constituição Republicana, de qu e ·era 
precisamente como alliado á Mo•:iar·chia, concentrada em Canudoi, 
que era condemnado á morte e mandado procurar para a execução 
fatal. 

·Sr. Presidente, conheço a absoluta nullidade do meu valor 
(ncfo apoiaaos gera.es) . . e, quem quer que seja, a benignidade ou 
dos amigos ou dos adversarios, exaltando m erecimentos que rn&o 
t e·nho (não apoia<:Cos), sei perfeitamente que .a unica im.portancia 
do mm papel social e po!itico ha s ido a da minha coher encia e da 
minha since.r idade, a que m;rnca faltei e a que nunca h ei de faltar. 

Quando hontem, na Camara dos Deputados, um illustre r epre-
sentante 1conheddo rpela sua .eJoquenci'a, dirigia uma inte·rpellação 
formal á minha a utoridade mesta questão, não pude -deixar de 
pensar em qu e já -0 Bo1n Homem Ricardo dizia qu e nada é mais 
agradavel a um auto.r -do que ver as s·uas ·obras citadas por sabios 
escriptores . 

AconLece, porém, Sr. Presidente, muitas vezes aos sabios es-
criptores errarem no pensamento attribuido á opinião que in-
vocam. 

Não r ecel·o, Sr. Pr.esidente, achar-me neste momento em con-
tradicção com a minha propaganda contra a dfotadura mll!tar, e\'U 
opposlção ao estado de s i tio . 

Para reiipon(ler f.LOíJ qt1 e invocfl.m a minha ªttltJJde neeases tem. 
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pos, pé>deria ,sJmplesl!lente affinnar a (jisparidade çibsoluta ·das si· 
tuações. 

:Basta;r-me-hla dizer que ·O autor daquellas palavras .eni tal 
época não podia prever as e:létrettiidad·es a qne cl1ego·u ai politica 
republicana no Brasil. 

Quaes eram então as circumstancias? Tinliarnós· ·aniüqúilado 
um -regímen, substituindo-o pot outro; ·haviàmos ·demoUdo a. Mo .. 
narchia e. levantado a Republica; .tínhamos acudiüo ás dHflculda-
des desta situação na medida das nossas forças, sem faltar jáma1S: 
á Iei, ao ülré'ito e á hmnanldade (apoiwãos) J ttnham()lg sahido d•J 
Imperfo .e entra1do na ·Republica, ;ttiumphantes, sei:_n o ,de1·rama-
m8'llto ·de uma gotta dê sangue;· tínhamos visto o paiz inclinar-se 
sem reac·ção immediata 3Jó golpe .de Estado deàfechado isobre o 
P.ooer Legislativo; tinham.os visto mais tarde, ao simulacro <le 
revolução, restabe1ecer.i:~m-se as instituições abaladas, sem .que o 
dictador oppuzesse a menor resiste,nda li ,reposlçào das no.rmas 
consütuclonaoo; viamos a Republloa proseguir o seu camdn·ho 
pelàs trilhas antigas subordinada aos s.entimerttos que foraim sem-
P1'·e os caractet.istico~ e a ib.onra do povo brasileiro; - pode.riamos 
prrever, pois, a barbarizaQão profunda a que os nossos costumes 
attingiraru J;Jelo in~}tesso da violencia, pelo triumpho da selva-
geria? 

Desejo, po.tém, •Si' . Presl.dente, ler ao .Senado minhas pfoprias 
paLavras, ·e diScutil-as por todos O$ prismas, em face ·da sua ln-
tetpretação g.ramrnatical e polltlca, para verificarmos se a invo-
c:ação da minha autoridade ,na ques.Ulo procede,. <JU se se .trata .ape-
nas de manobra de :vairtido, que, qualquer que seja a ·elevação dos 
meveis dos seus autot·es, 'Jlão póde !ler atirada sobre a minha con-
ecien!Ciii.: 

Drncutia, Sr. Presideµ te, ·o estado de sitio, p.romulgado pelo 
Poder EJxecutivo. El peço aos nobres Sehad·ores que not•em, antes 
de tudo, uma differnnça fundamental ,entre a questão enca1•ada por 
aquelle modo e como nós a t emos de considerar a;ctual.mente. 

Não tenho .aqui, infeliztnetnte, o l!v.ro que ter1a trazido se 
quizesse demonstrar, com os prop·rios autores .citados por mim, <J.ue 
elles discutiam apenais a hypothese do ·eatado de .Sitio deéretado 
pelo Poder Elxecutlvo. ArE\>ngio Ruiz, o aiutor d·a obra cujas pala-
vras trans·crevo, em uma monographia italfa.na sõb1:'8 o âssedio 
politico, discutia nesse topico 'º caiso ·da decretacão do esta.do (!e 
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ésta liypothese os prjucipios aqui sustentados por mim, diz: 

"Não temos, p.orém, que nos r eferir agora aos casos d e de-
dretação de ~13tétdo <le si.ito, .por leis especiaes, impostos por ne-
cessidade <le 15oegurança publica." 

Vê, portantoJ .v, :\l]x., Sr. Presl<lent\l; que os autores, a cuja 
sombna me colloquei, nestes conc~itos ~ue, com especialidade u 
atitor nominalmeute i1nv.ocaido, 11ão a lludio á hypothese em face da 
qual temos ·de !'81Solver neste momento. Não quero, po.rém ciingi.r-
me a ·este modo ide considei;ar o assumpto. Referi-me a :~Üe, por 
es~e lado, apenrul!I incident•mnente . , . 

P<iço, ·porém, ao Senad.o que ·ouça as minhas .Pi:·oprias pa!a-
v•ras, para .acom·panhar ·commigo a canclusão ·do meu pensa:mento. 

1P·roourando !estabelecer rfóTmula.s a respeito idos casos ·ern 
que !D.a hyipothese .füt t1totnulgaçltô do •es.tado .de sitld pelo il"oder 
Ex~cutivo, ·elle e~tivesse de .aêcôrdo Co1:ll a!i norrrla:s constitucio-
naies estabeleci que o estáido de sitio só età ad!hlss!vet dtante de 
gtiêrta· extta.lig;eita ou ftt~utrelção verificada. Etn seguida, porém, 
éncal'ei utn éa:sô especial'. ô do .att(lntado oontra a exístenc!a cfá 
Chefe do IDstado. 

Otiça, V. ÉÍx., Si' . . Pre!>Ídenté, .em que t(ftJnos n1e prôhunclei a 
êste respeito: 

"Sú'pponhamos 1nesni o que a côqispiraÇão r ev'lstà a 111.-0,is áuà,ciz 
expressão cto àh'Ojó e elo crítn;e potit!idó; a cio dittentàd:O cootra d 
existenoia. cio Chef e da Nàçfto. Ser6, súffiéie1~te essa cir oum8'tancía. 
f1w esta para at·mar co1n ó estado roe sitio o braÇo ão Gove-rno r 

Não, riespomcie1n bs· mesfre<s do cwreito constituci'on.<:tl ! 
Não, .rn!lpbndi, ·então; não, r espondo ainda hoje. A simples cir-

cumstancia de attenta:do ·criminoso éontra a ·e:Xistenoia dê .chefe 
da Nação não basta· para airmar, corn o estado de sitio, o br.aço 
do Governo. 

Mas, .de que se traita no momento actual ? 
1Estamos precisamente na hypothes.e definida nas linhas ora 

lidas 1 A circumstanoia determinante dai crise a.ctua1 foi simples-
mente o attentaido abnt ra a vida, da President e da Republica? Se 
foi, •eu nego, nesse caso, ·a admissibilidade da concessão do estado 
de sitio, si o não :r'oi, as minhas palaVTas se não .applica.m á hY· 
pothese. 

Fól? Não, Sr. Presidente. iP!lrmitta.me o nobre Senador pelo 
Rio <le Janeiro, que ha dias com palavra.e tão admiray~i(; oc!iupoti 
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a attenção do Senado, divergir eu de sua autorizada opinião, uo 
qualificativo .ae - incidente - com que apreciou a morte do ML 
nistro da Guer.ra. 

A meu ver não foi um i·ncidente, e sim uma phase nova do 
crime; um aspecto inteiramente imprevi.sto, do attentado, que o 
duplicou, qu.a lhe imprimiu caracter desconhec<Ído e que se impõe 
á cons·ideração dos legisladores. como elemento nã,o menos im-
portante, não menos grave do que o att.entado contra o Presi-
dente da Republica. 

Reflictam os no·bres Senadüres .na gra.vjdade dessa circum_ 
stancia. O assassinü premed.itou ·a morte do Chefe do Estado, mas 
foi disso imp,o,ssibilitado, pO!r circumsta1ncias independentes de 
.sua vontaide, inesperadas nesse momento. 

Então, em vez de ceder, como era natural, á protecção que 
furtava aios seus golpes o peito do Presidente da Republica, por-
que essa protecção era o peito a.e um marechal, que se inter-
punP.a ·entre o solda.do. e o Chefe do Estado; peló contrario, esse 
obstaculo parece que não serviu sinão p3.ra ·excitar e estimular a 
execução do crime. 1 

ü Marechal ·desapparec,eu deante dos ülhos do assassino, ce>mo 
o mínimo dos obstaculos; luctou com elle, como se fôra a mais 
insignificante das creatura.s; e 'ª mais elevada patente do exer_ 
cito .cahiu ás punhaladas de um soldadü, como qualquer creatura 
indiffer·ente aos golpes de assassino vulgar. 

Conhecem os nobres .Senadores, na historia, algum facto com-
paravel a esse ? Pod.eremo$ nós, qualquer que seja o' esforço em-
pregadü, conseguir chegar, a este respeito, a alguma coisa que 
se possa chamar ·exageração ? Não. 

Affirmo que . não conheço em toda historia p·olitica, hypci_ 
these semelhante á morte de um marechal, no interior de uma 
praça de guerra, féita por um soldaido, nas circumstancias · espe. 
ciaes em que esta se .deu. E' para mim successo d2sconheddo e 
novo na historia politica e militar. 

Senhores, a disciplina mi!it3Jr, para a Republica Brazileira. 
ha assumido a importanci i1 de um dos elementos mais necessa-
rlos, si não o mais necessario de todos, ao nosso progresso e á 
nossa estabilidade. (Muito bem.) 

· Recordo_me, Sr. Presidente, das pal.avr·as do General ·Morand, 
quando disse que os homens or~aniza<~os em exercitõ, ni\o obede. 



77 

cendo á disciplina, transformam-se em bandos de animaes selv.a_ 
gens. 

Si isto é v.erdade, s·i estas palavras estão autorizadas pela 
competencia de um general famaso, pela experiencia de um homem 
habituado a conhecer os perigos ·dos instinctos desencadeados da 
soldadesca, digo que a gravidade deste exempl-o, dado aos solda·o 
dos por um infeliz t1nstrumento :de paixões .extranhas, no inted:or de 
uma pra.ça de guerra, não é um incidente, é um segundo att0n-
tado, não sei se inferior em importancia á do crime intentado 
contra a pessoa ·do Chefe da Nação. Não sei se inferior, porque o 
contagfo d·esse exemplo, o incen.dio propagado por elle, si encon-
trasse no elemento militar terreno preparado para a sua fructifl-
cação, seria de consequencias incomparav.elmente mais funestas do 
que a morte do Chefe da Nação, acontecimento mais vulgar e não 
tão prejudicial, pois a histo-ria demonstra que em outros paizes se 
tem encontrado rernedi·o prompto n.as regras normaes da lei do 
dtreito. 

Mas não é sómente por este lado, Sr. Presidente, que a phy_ 
sionomia do acontecimento o differencia da hypothese figurada 
por miri:J. em 1892. 

Esta circumsta.ncia l:mstará para armar o Governo com o 
estado de sitio ? 

Não. 
Mas, senhores, foi isso unicamente o que se deu? Foi unica-

mente a tentativa de morte contra o Chefe do Estado ? Foi · sim-
plesmente a morte r ealizada contra um Marechal do Exercito ? 

Si o foi, por que razão não melhorou até hoje a situação po_ 
litica do paiz ? 

Si o foi, por que é que cada dia que passa nas mesmas cir-
cumstancias, aggr·ava em todos -os espiritos a inquietação, abala-s·e 
mais profundamente a ·sociedade e faz_se sentir a todos que a.tra-
vessamos situação perigosa e carr egada de ·ameaça ? 

E' que, senhores, o facto de 5 de novembro, aos olhos de nós 
todos, apreciado pelo instincto dos menos cultO.s corno pelo crite-
rio das intelligencias superiores, não passa da expressão momen-
tane.a de .acções mais graves, de circurnstancias mais sérias, de 
um estado social profundo e generaJ.isado, a que é preciso urgen_ 
temente prover. 

Senhores, para fazer justiça á gravida.de desta situação, devo 



,prfo]]jeiro ,l;!ue :tu·do i•esponder iao' a:rgt1mento .que me Pfü'<We, 
as~umiu gr.ande importancia ·entre o·s antagonistas da· medida ire. 
Clamada pelo Governo. 

'Ã.llega-.se : tantos chefes de 'Elstado teém cáhido victima,dos · 
pelo punhal de assassin.os, sem· que se tenha de<Ú'etado o estado 
de sitio. Ql,le necessidade haverá d'e i1ecorrerínos a tão excepdonal 
medida? 

·Procurai, senhores, na série de facto.s. ·desta natureza, uegis_ 
trados .pela l:).istor!.a, e encontrareis . sempre crimes individuiws, 
obra da ;i.llucinação política ou religiosa, apparecendo no mei-0' de 
soci.edad·es tr.anquillas, ou d~ situações nas quaes não havia €Te-
mentos capazes de favorecer a sua ·repróducÇã:'O. 

Não preciso remontar .aos tempos ínaiis antigos, ·e lembra'!' a 
mo.rte <de Henr<lque ·IV pelo .punhal de iRavaHac, mystl:e-0 que 
assassinava 'º ·rei, 1convencido de ·ObteT por esse meio as rp.a}mafl 
de illljlrtyr 'e de santo. 

Cingir-me-hei, •Sr. Presidente, á historia contemporane•a. 
Na lTuglater.ra, por •exe1111plo1 ·conhecemos tent:ativas contra a 

vida do chefe do Estado, n? reinado de Jorge III, e 110 d·a rai-
nha Victoria. 

•Sobne Jorge III, ,o fac.to .de Margaret Nichol•sop.1 11ma 1J.quca 
que attentava contra a vida do rei, convencida de que a successão 
da corôa Jh.e pertencia. 

1Sob os dillA! d.a RaiJI·ha V1ictoria o attentado de Ma.c1eau, um 
alludn-ado, que rbentava as&ass•inar a rai·nha, por ºestar eonVoenaido 
da inimizade d.o povo !ngl<iii. 

Na Hespanha ·ha, s01b o reinado ·de Affonso XII, dous factos 
semelhantes, o de Oliva e o d·e Otero, dous loucos cu~o estado 
se acha classiflcftido 111-0s li'Vrps de anthropologi·a •cr1miual. 

Na ItaUa, a tentativa de Passanante confra o Rei Umberto, 
obra da inspiração do socia1\smo num c.erebro insano. 

Na França, no tempo (\e Luiz Felippe, dous attentados corrés-
pondentes ao desvario 'lle indivíduos, ·em cuJo cer.ebro nifo havh 
penetrado 1)aixã.o politka; o attentrudo d-e '.Alibaut ·e o <d·e 'Fies,ohi. 

Na AIJ.emanha, Helder ·e Nobiling1 dous instrumentos d-0 des-
vario socialista, no meio de uma nação profundamente conser-
vadora. 

Nos Estados UI!ido,s, !)enhor.es, temos tres attentàidos. contra 
a vida de tres Presidentes da Republlca. 
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rü attentaido contra 'ª vida de Lincoln, no dia immedlato á 

vdctori.a ele Rioh.mon-d; iBooth, o icüminoso, ·filho 'de um espírito 
djesequ~~ibrado, ·que os ainthvovollo·gistas coIIB·hl!eram hoje como 
verdadeiro alienado, ;;;emi-alienado, elle mesmo, executou o ·ori.me 
que infama a sua m Em10ria, no meio rdas pomlpas e triumphos oo:m 
quie eI°'a ·celebrada a ,entralcla ·das armas federaes .na praça ·de Rl'Ch-' 
!Il(JID:d. 

'A guerra j.azia ainda mal extincta, as forças vlctoriosas aca· 
bavam de occupar 'ª :capital elos r ebeldes, c.tuando ·cahlu vi'Ctima desse 
homicidi.o o grande 'libertador da raça negra nos Estados-Unidos. 

lE corno rp·rnoedeu em re1ação a 'elle o Governo .americano? 
Não .recorreu, é certo, ao estado ele sitio, porque delle nã.o ha_ 

via precisãio; o paiz estava ainda nas fronteiras ·entre .a guerra e 
a paz, .e, para f.azer justiça ao autor Ido attentado nefando, o Go-
verno americano nome-0u uma commissão militar, e não menos 
de ·quatro individuo.e; foram executados summaria:mente, como co-
responsaveis pelo crime de Booth, espingardeado pelo destacan:lento 
que o prend.era. 

Ga'l'field foi egualmente victima do punhal de um .fanatlco, 
Guiteau, individuo que 'justificava o seu crime pela pr.essão da ne_ 
cessidrucle política e elas ordens clivina.s . 

.Contra o Presidente Jefferson houv.e egualmente uma tenta• 
tiva .de morte, obra, porém, de uma allucinada, que en}ouquecera 
pela perda das suas propriedades ·e qu e queria ·desforrar-se no Pre_ 
siclente da Republica ele uma inimizade pessoa1. 

Senhor·es, estes são os factos princ!paes ·da triste historia dos 
assaissinatos, nos imperios ·e nas· republicas .de um e outro contl-
nente. 

ISucoederam ~m um,a .sociedade p.erfeitame.!)!te cpuservaidora, 
perf.eitaimen,te calma, sem Telação de especie algiuna com 'OS fa_ 
ctos criminosos occorridos em nossa Patria. 

Poderemos, nas circumatancias actuaes do Brazil, .sustentar 
que estamos em egual hypotllese ? 

·Basrta, para responder negativamente, éxa.minar o facto de .5 
de novembro, na sua realização, estudar o <Seu autor, seus antece-
dentes ·e consequencias. 

·Sr, Presidente, as condições em que se consummou a. tentativa 
ele morte contra o Chefe :do Esta.do e a morte do 'Marechal Bit-
tencourt l'lepresentam um quadro de .singular mysterio e sorpr~sa 

na historia do pafa. 
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O Presidente da Republica, atacado em uma praça de guer. 
ra, no meio de numeroso agrupamento de pessoas, cujo caracter 
não se conhece, não teve no momento da perpetração do crime, 
para o proteger, mais do que a lealdade do seu tliini.stro e, depois 
elo attentado, para conduzil.o, o apoio. encontrado por S. Ex. foi 
do braço ·ele um adversaria, coração generoso de moço, que se 
O'ffereceu como alilligo a ·S. •Ex . . nessa occasião dolorosa. 

A seu l·ado, foi gravemente ferido o chefe da sua casa militar, 
sem que e&te por sua vez encontraisse um braço protector que lhe 
acudisse em conjunctura tão critica . 

.Sr. Presidente, aquelles que conhecem a generosidade da nos. 
sa população e ·sabem quanto ella é expansiva, qual a força do 
calor, dos impulsos nobres, que movimentam o co·ração do povo 
brazileiro, estr.emecem de assombro deante desta singulari·dade, 
deante do abandono do Chei'e do Estaido, n.o meio de uma multidão, 
como a que se achava naquelle lagar, effectuando-se a perpetra-
ção do assassinato sem haver ningu-em que delle se approximasse. 

Factos desta ordem d6!8pertam .a investigação dos espir-itos 
curiosos; ao passo que parfL acudir ao Chefe do Estado, ao seu 
ministro, ao chefe da sua cas:;i, militar, não se observou o con. 
curso ele pessoa alguma. ao passo que ·esse chefe da casa militar 
do Presidente da Republica, era pouco depois, encontrado quasi só-
sinho no meio daquella praça, s egundo tambem se referiu: a mul-
tidão alli reunida, em vez de tomar.se de panico e do horror que 
situações destas, na:turalme!lte, clEvem inspirar, sahia, levantandó 
vivas calorosos ao Sr. Vice-Presidente da Republica. 

VozEs - Oh! oh! 

O .SR. Ruy BA1mosA - Não comprehendo, Sr. Presidente, as 
expressões da espanto com que minhas palavras são recebidas por 
algum:; elos nobres Senadores. Não faço mais do que repetir um 
faoto, cem franqueza e lea lp.ade. 

Não attribuo a sua responsabilidade a ninguem, descrevo-o 
perante uma assembléa de r epresentantes da Nação. para que 
possam formar um juizo que elle proprio suggern. Foi o que hou. 
ve; em vez das manifastà.çqes de tristezas, viram-se accJ.amações 
de victoria. 

Esse homem, Sr. Presidente, autor do crime, dizem, é um 
typo especial, que as circumstancias do facto recommenclam t:Únbem 
á nossa attenção. 
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Er.a ·designado por um nome - Q anspeçada de ferro. A rno-
nomamia recente de forj.ar heróes em metal ·rijo, começou já entr"! 
nós. 'Tivemos -0 marechal de ferro; temos o general de aço . . . 

Oh ! como são ingratos os sentimentos destes homens, que já 
trocam ·e tão depressa 0 8 vivos pelos mortos ! 

O ferro não serve hoje nas pelejas; era usado nas operaçõés 
da gu~rra antiga; a guerra moderna é com o aço que fortifica 
seus encouraçados, funde os seus canhões e suas esp ingardas. 

Vêde bem como os minimos exemplos se aproveitam; vêd.e bé~ 
si os mínimos exemplos S•e perdem na esphera exaltaida e que se 
educou o espirita ·do soldado ! 

<O executor deste crtme é o - anspeçada de ferro ! E' um 
homem pr·edestinado, não sei por que vocação divina, a ·exercer 
no meio .de um.a sociedaide a justiça, que a fraqueza dos homens 
nã-0 soube consupimar ! 

A arma empregada para a execução . do crime, apresenta_s·e 
com p.articu1aridades dignas .de considera.ção, nest a analyse a que 
me proponho. 

·Uma .arma de .dous canos e dous gatilhos; carreg.atlo um só 
dos dous canos; é manejada por um individuo, que não sabe quent 
a carregou, porque, si soubesse, seu dedo não comprimiria com 
insistenci.a, justamente o cano descarregaido; circumstanda pro-
vi·dencial, quasi div1na, a que se dev·e exclusiv.amente a vida do 
Presid.ente da Republica. 

VOZES - Muito bem. 
· O SR. RuY BA1rnosa - Vêde ma.is : uma carga extraordinari.a 

fo i ·encontrada no cano da g.arrucha, cal'ga ilestinada a produzli,, 
necessari.a:mente, não um tiro, ·PO•l'ém uma ex·plo:são de granada, 
capaz de matar simultaineamente a victima e o executo·r d·O cr.ime! 
O braço incauto do assassino ignorava o perigo da missão que lhe 
haviam delega.elo. 

Por ultim·o, s·enhor es, si são verd.adeiras as noticiais divulga-
das pelos orgã:os mais competentes da opinião, temos a declamção 
feita pelo assas·sino de que nada podia depôr porque fizera uma 
jura. 

Penso, como o nobre Senador pelo Estado do Piauhy, . que o 
germen destes crimes vem -de longe, mas não procede das medidas 
de clemencia politica, que nunca fomentaram o derramamento tle 
homicídios, que foram sempTe ·meios cliristãos de .pacifi'car e mo-
ra1izar as soC'iedades ulce;adas e corrompidas pela guer·ra; vem, 
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si'ID, ·da impunidade dos crime·s oTdiinarios, ·dos attentados politi-
cos que se celebrizar:rni ultimamente ·entre nós, e principalment:e 
d'essa t.endencia lamentavél ·<:: enureter ·e a açular entre brazileiros 
as paixões ·Odi•entas, .incendiarias, de uma luta extincta. (Ap,oiad-Os.) 
Ao contrario do nobre Senador pelo Piaúhy, estou profundamente 
c·onv"encitlo de que, longe de ser r esponsavel a clemencia pela an-
gustiosa situaçãó que actualmente atraves~amos, foi 'a hesititçào 
do poder publico na applicação da medida saneadora a causa, a 
que nós dev·emos a estabindade do mal e a sua reprod\J.cção sob 
tão graves .. symptomas . 

.Senhores, esses homens, para quem .pedi desta tribuna amnis-
tia ampla, ·ern.m 1brazileil'os recommendados á estima de seus. con-
cidadãos pela abnegação ·e pela coragem, com que se tinham ba-
ti-do ·em favor de uma causa que consideravam justa; dall!do eX'em_ 

·pios de no]J1,eza, d·e bravura, de sciencia militar, que os paiz.es es-
trangeir-0s consignaram, estudaram e julgaram dignos de recom-
mendação. Esses homens não aca1~iciavam insitinctos sanguinarios 
~ .perversos: ·eram l·evados1 pelo vor.tiGe de um.a paixf\o politica, 
inspirada em sentimento ·prc:ifundamenrte Uberal. Podereis diver-
gir delles, podereis julgal--os arrastados por um caminho errado e 
falso; mias era preciso que t ivessehoi feito Justiça â pureza, á di-
g1üdade e ao civi•smo doa moveis a que obedecerrum. 

1Si tivesserrfo.s resolvido, .Sr. Pi .. esidente, a esui~·ecer~ 0:0 dia 
immediato iá lutia, os resentimentos .e as queixas de um oonflicto, 

. em . que o inimigo d·a autori·d,a.de legal nunca praüca.ra deshuma_ 
niidades., nunoa ·dera o exerµ.plo de crueldade para ·com os vencl-
dc:Jfi, llru1: se 'teria fl·r1U.0;dn no mundo pol'iti·cB, ·em vez d-e se haver 
pêrpellla·d~ e.sta situagãb JaJgl'ta<d.·a ~ incdn·d<escente, o.bjecto constan-
te- tle exp'1ora:ções de todo o genero, cujo l'esultad·o final a.aahamos 
de testemunhar. Graças á persistencia .do odio pol!ticó, mercê tlia 
teli-à.ch:lade d-e'S.se sentimentp qu·e .a nobre:i:a dos veil'Cid'<*! d evia 
récommentlar ã. ·eonsidetaçãp dos vencedores, a amnistia inutilL 
sou-os: o paiz fl.cotl. divid\lclo em vencedoras e vencidos, em revol-
tosos e I>atriot:as; o nome d.e ~.evo1toso, escarrado ás ·faces de un 
ri:úmero imm·enso ·de cid·adãos, como insulto perenne, serviu para 
esti-mu1ar patx.ôes lamentaveis, ·de cuja -çultura são resultados !L 
nal os ·crimes ·que olastiom:amps. 

- i'eço, Sr. Preshl.ente, a benevol•encl'a ·do Senado p·ara a ·e~

tetl'sào que SOU. ·obrigado :a ·d,àr ao rueu 'cl!scUl'·SO. Não C'Ol1SideTO O 
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acontecimento de 5 de novembro ·como facto pass·ag(liro, poréi:n ao• 
mo õJymptoma ·especifi•co d·e determinada molestia, a que temos 
profunda necess!dad•e de valer. 

Os ·nobres Senadores me relevarão, po.rtainto, a insisteincia com 
que me demoro no estudo ·dos commemorativos . 

.Sabei·s ·que, d·evido ·a ·esta continuação d•e odios politicos entre 
vencedores e vencf.dos, surgiu entre nós inesperadamente ·o phan. 
tasma da monarchi·a, a que a fataJi.dade offereceu, pouco depois, 
occasião de encarnar-se nos ·ban·dido.s de Çanudos. 

Os nobres S·enadores não ·Podem ter esquecido a série de in-
venções fabulosas, a ·SUccessão de monstruosas falsidades, graças 
ás quaes .se apontava Canudos como o centro d11- restauração da 
mcmarchia no Brazil . 

Não teria o dir·eito de me demorar nestas drcumstancias si 
os •acontecime'lltos não fossem tão recentes, si não tivessem tama_ 
nha gravi.dade, si a exploração não assumls$e fórma, cujas .rela-
ções com a nossa s ituação actual são faceis ·de apprehender. 

Canudos era o quartel.general da monarchia no Brazi! .e seus 
agentes eram todos aquelles que não coinmungavam intimamente 
com as opiniões e os sentimentos dos vencedores da v-espera. 

Foi assim g,ue successivamente se apontavam como chefes d.a_ 
quelles miseraveis, officia-es .dos mais distinctos, que diariamente 
e1·am vistos todos os dias na Tua do Ou'Vlidor, e que eram ao mesmo 
tempo accusados d·e estarem commandando os bandidos de Canu-
dos. 

Não f.oi •só isto: Canudos serviu ainda para se preparar a 
deposição ·d·e .governadores, para se produzir .deante do espirita 
publico a am~aça da ·deposição do gove1"llo geral. 

Explorou-se, S.r . P·resf.d·ente, ides te modo uma situação faisa, 
creada pela perversidade política com o fim de Inquietar o ·espkL 
to publico, com o intuito ·de .fazer crêr que as Instituições :repu-
blicanas <Se .achavam em ·continuo perigo, com o alvo d·e tornar ·dU-
vi·dosa a estabilidade da posição do Chefe do Estado. 

E depof.s, •Sr. Presidente, quando totalmente se desmascara. 
ram as 'invenções mona~·chistas de Canudos, quaudo a lutuosa cam-
panha chegou ao seu termo pela sombria extincção dos ultimos 
elementos humanos -daquelle :agrup.amento >de infellz·es, ·quando se 
verifkou não ·existir.em n-o s·eio do exercito brazHeiro :os elementos 
exploraveis e perigosos, :d~ cujo ·concurso fingia valer-se :a paixão 
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po!itica •paira intimidar aos seus adve.rsarios, para tornar preca-
ria a situação dos antago.nistas, .começou então rumor novo mais 
terrível e mais sinistro do que ·o outro: o da substituição da re-
volta militar pelas ·eliminações i•ndividuaes de hom e'Ils eminentes, 
de hom ens poiltico.s, de homens da mais elevada posição no Go-
v·erno da R &publica. 

O facto de 5 de novembro estourou no meio de atmospher a 
profundamente carregada de ameaças; o Governo, seus ministros, 
os ·hom ens que viviam em mais proxi·mas r elações com elles, os 
jornalistas que o d efen·diam, os pro.prios membros incleprndentes 
do Congresso,. ·que não pertenciam ao gremio dos exaltados, eram 
diariamente ameaçados ou avisados da execução ·de sentenças me_ 
ditadas e decretadas contr a a sua vida. 

Ah! Sr. Presidente, sei quão despr-eziveis são os anouymo·s, 
quanto é abj·ecto e vil este r ecurso extr emo das socieda;des de-
gradadas; mas não podemos escurecer deante ela nossa tri.ste rea-
lidade a impOTtan'Cia desse elemento infame, quando vemos os 
seus prognosticos, os seus1 avisos, e as suas ·ameaças fatalmente 
realizadas. 

·Foi, porta:nto, ·em suCCfl"SSâo de todas estas circumstandas que 
cahiu vidimaido pelo pun]J.al do assassino o heroico Ministro da 
Gue1'!'a; este attentado <pQr·ém não serenou a situação: ella ~'º 

exa;cerbou •aind.a mais gravemente depois do facto criminoso, por_ 
que as hostilid.ad·es ·contra o Chefe da Na.ção, a exag·geração da 
propaganda Teacionaria e inimiga de toda a .ordem, assum iran: 
então pr01Porções airida .mais sérias: não ha muitos dias ainda 
o Che.fe ·do Estado era d es\gnado por um o.rador, cuja posição po-
li tica na escala ·radical é a&sás conhecida. como uma vida d·e muito 
nwnos v·alor para o paiz do que a do mais réles desertor do ·exe'l'-
cito. 
. Digo, portanto, •Sr. Presidente, em fac e ela historia po!iticê'. 
d r,gte paiz, rapidamente cqmpendiada nas observações qu·e acabG 
de fazer-vos. que a tentativa de morte contra o Chefe do Estado e 
o assassínio do Ministro dit Guerra. não foram este attentado sin-
gular a que me refiro no meu Uvro sobre ·o estado de s itio, quanO.') 
nego .a :suf.ficiencia das causas para justificar a decretação desta 
rnedid?, extrema.. 

Sr. Presid·ente, não h esito, portanto, cm conceder a.o Gov er-
p.o actua.l a medi·cla -extrema •por elle r eclama.da . Faço-o, dando a 
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um g-0verno civil, a um governo fraco, a um governo que não pó_ 
de contar com outro apoio mais .do que com a opinião publica, uma 
medida que negml'i ao governo da espada. 

. Fosse eu capaz de t rahir 'OOS inte resses do dil'eito em lisonja 
ao poder ou ·ás paixões in<lividuaes de qualquer natu r.eza, tel-o-hia 
feito para acd·ular a di'ctad ura militar, quando ella des·pontava 
t rlumphante n e'Ste ·paiz, quando j.á S'El d efinia no horizonte o seu 
rei·nado, •prognosticado fo rmalmente por mim. 

Tive, Sr. Presidente, a coragem de discutir e<ntão o estado de 
sitio, e, inspira:ndo_me n os interesses populares, ameaçados pela 
onda ·da dictadura que chegava, procurei pôr-lhe as barreiras do 
c:!ireito constituciona l. 

O m eu papel não podia ·ser outro n aquella occasi.ão : nenhum 
crime ·politi·co escurecia o nosso horiz.onte, nenhuma t entativ1 
odiosa se comsummáTa -0 u tramára contra -0 Chefe do Estado; urra 
petição, i-rregular talvez, mas em todo o caso submissa, de 13 gc·-
neraes, endereçada ao Chefe do Gov.erno, solioitando a eleição dti 
Presidont9 <la Republica. f-Oi a causa ·da comedia violenta, que teve 
epilogo no esta.d.o de slti-0 e nas medidas inconstitucionaes adopt:.. -
das contira aquelles oidadãos. Não houve então barreiras na Consti-
tuição e no direito. Tudo foi licito para os ferir e aniqu ilar .em 
est ado de sitio ; em plena calma ado0ptaram-se mais atr evi'das me-
d·idas de violon cia , sem que a opinião r epublicana se julgasse obr! -
gada, pel-Os compromissos de considerações politi'cas, a oppôr a d~
vida r esistE'ncia ás pretenções do g overno militar . 

.O Congresso de então, r eunido pa·ra d€liberar acerca dos ex_ 
cessos 'Commetti.dos pelo Poder Executivo, pronunciou a r espei to 
deUes a mai.s completa absolvição. 

Mais tarde, o m esmo :systema de ·co·ndescendencia foi pratica-
do pelos nossos l egi.sladores em r elação á .politka ·da dictadur:l 
militar. 

Durant·e a revolta não houv.e condescend.encia que se não jul-
gasse permi,ttida; não houve dir.eltos qu e o Gov erno militar não ti-
vess e; o Poder L egislativo escapou milagros·amente, .graças á r e-
sistE:ncia heroica de uma peq·ue•na minoria, cuja coragem teve 
força sufficiente para r €sistir ao adia.meu to do Congr esso. -

S.enhores, aquen es .que condescend C'ram com esses actos d '~ 
extrema benigmidad.e, com ess rs actos de solidariedade e ca.ma-
radag.e;m política com a <llctadura ml1ltar, não teem ·direito de n :: 
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cusar o -estado de s-i.tio a um Governo civil, cujos defeitos não t eem 
sido até hoje sinão os de sua -extrema fraqueza, os de sua coutem-
rporisação, os de sua indecisão, a ponto a.e viT decla,rar ao Con-
gresso Brazi!eiTo que não dispõe de outros meios para manter a 
ordem, a lei e .a ·administração do paiz. 

O 1Sn. LEITE E OITICICA - E' -em nome dessa mi!noTia, que me 
op.ponho hoje ao e stado de sitio. 

O SR. 'RuY BARBOZA - Eu, que -não dei á dictadura militaT o 
estado de sitio, não posso Tecusal-o .ao Governo civil. Faço nesta 
concessão 'llm dos maiores socrificios da minha vida, politica, pro-
cedendo assim, soffro um dos maiores constrangimentos a que po-
dia vêr submettido o meu sentimento republicano. 

o Sn. SEVERINO VIEIRA - Muito bem. 
O ·SR. iRUY BARBOSA - Não quero uma R epublica de estado de 

sitio .. . 
O Sn. Q. BocAYUVA - Apoiado. 

O Sn. oRUY BARBOSA - ma10, ·em virtude dessas ·PiJ,ixões de in,-
tenisse pnlitico, dessa coi:tfzania aos excessos da força, sempre que 
a força teve -0 atrevimento de e ntestar com a lei republicaina; {les-
ses mií.os principios é qu-e r esuJ.tou a lucta actua.l. 

Nós, os libe:raes, que Tepelllmos -a,quelles excessos, que nega-
mos ao poder da espada aquella medida extrema, concedendo-a hoj 2 
ao Governo civil, somos os martyres de 'Uma situação que n!io 
creamos. (Mii.ito bem.) 

Custa-me o sacrificio que faço. Espero, porém, que os homens 
desapaixo1nados saberão faz,er justiça ao meu pTocedimento. 

O Sn. SEVEI\lNO VIEIRA - Muito ·bem. 
o 1Sn. RuY BARBOSA - Hoje, como hontem, fico sem ligações a 

qualquer rp olitica d.e .pa:rtidos, ou a quaesquer inte1•esses dos go-
vernos. 

Não me julgo, porém, autorizado pelos deveres deli cados de 
meu m,andato, em cónjunotu.ra melind·rosa como esta a as.~unlir a 
res·ponsa:bilidade da ordem rpubl1ica, pela 1qual declara não poder 
iresponsabilizar-se, sem essa medida, o Govenno actual. 

Que isto sirva a todos os governos como um a 1ição mais dos 
perigos da política de violenoias ! 

Que -isto prepare os µossos animos para um a época do r es-
pe!t-0 á autoridade, de confiainça na J.ei, e qu e o Governo saiba 
ut!lizal-!L com icrite.rio, corn a moderação, com o respeito da lei, 
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a que são ·obrigados· os governos, mesmo nestas situa1:ões exce-
pciouaes . 

Quanto a mim, pedindo perdão a esta Casa pelo -excessivo' 
desenvolv.imento d ado iao meu qiscurso ~ulgo <>star justificado 
pela gravidade ·da situa1:ão, pelo . melindre parücular d~ ch·cum.., 
stancias em que ella me colloca. 

Tenho concl•uido. (Muito b'em, 1nw;,to be'rfl,.) 

.VozEs - Votos ! Votos! 

O SR. lJAUR!O SODRE' - Sr. Presidente, tenho necessidade 
de proferir poucas -e ligeiras palavras para justificar o meu · vot~' 
acerca da- pTOv-idencia que -es tá confiaqa á deliberação do .Senado . 

P.oclia limitar-me a votar symboUcamente, mas p~'eoiso dizer 
á Gi:t11a que oi:; meus sentimentos de republicano, •a minha conscien-
cia, ·O meu amor a esta Patria que todos os dias estremeço, mais 
me i'l11P'ell:em a votar contra a medic;la .reclamada pelo Gov.er:~ºi · 
porgue não vejo deante dos olhos, no )lleio social ·em qu(l esta-
.m-0s . v-iven:do, .no meio político que atravessamos, !llem ouço rumores· 
cl ellta commoção que só ·ella pod·eria justific1u -esta 'I\ledida exce. 
pcional, que .mais uma vez vae porventura fazer crer fóra. daqui que 
µós níí.o >e.ramos um povo preparado p;:i.ra o reglmen republicano, 
que a 1Çonstit1-1içiio de 24 d-e i\13vi;reiro consagrou e11t~o largas base13 
para fazer a felicidade ele nollsa Patria, da grande Patria Braú-
leira. 

1Con10 .as pra.dorefl que me l?receçler am nesta Casa, ·eu queria que 
iaR •informaçõei:> chegassel'.l1 aos ouvidos dos que teem a r esponsa-
bilidacle d·c votar nesta ocçasião solemne, que informações viessem 
suffióe11tes e neoessar.ja.s para ~l/f:!ll!recer a cpµ~çif)nç:ia de cada 
um 'de nós, e .para que, s i ·r ealmente se tratasse de um per-i&o pu-
bUco, si r ealmente a Paitria corresse 'irmmin~nte perigo, si ~·eal

mente as i.u-stitHicõei; r epublicana;; estiveflsem á 'beira de um J?re. 
çipioio, cada um de nós pudesse e soubesse cumpri'!" o !:leu dever . 

].\1f1.S, Sr. Presidente, sou perfeitarµente insus:iieito para fallar 
em pcoasilio co;rno ·espa. 

Nunca a miln·ha palavra nest!'l r ecinto, ou fóra delle, teve de-
masias e violencip.s em relação á primeir·a autoriqade <leste paiz; 
nunca foi n+i11)la palavra .a desreiwejtosa, feri u -rewesentante da 
au boridade publica. 

E si préguei a doutrina, e si recouheçci ' ~o povo o ctireito de 
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pugnàr pelas suas garantias, pe1as suas prerogativas, -e si prégo 
essa ,doutrina que ensina a cada um de nó$ a defender a sua vida, 
o seu direito, folgo de .conhecer que neste recinto essa mesma the_ 
se tem sido mais de uma yez dcf.i:indida, ainda bem que acaba 
de sel-o pelo eminente 1Senador pela Bahia, por.que S. Ex. acaba 
de .fazer apologia da revolta, vendo nclla a resistencia dos exces-
sos da autoridade que então governava o paiz. 

Não é outra a doutrina que eu prégaria, não foi outro o prin-
c: ';)io qu-e -eu sustentei nesta Casa . 

.Mas nesta hora, Sr. Presid·ent-e, ·eu não preciso fazer a analyse 
<los factos decorridos em 1892, e qu e foram nesta Casa sufficien_ 
temente d·ebatidos e esc1arecidos. E si eu quiz·ess·e defender os 
a.ctos do g·overno d e então, não que.ria palavra mais eloquente, pa-
lavra mais forte do que a palavra do -então Senador Campos Salles, 
porque foi S . . Ex. que -exactamente neste recinto defendeu os actos 
do LYiarechal Floriano Peixoto, quando S. Ex., no exercicio d·e seu 
mandato soberano, quando .S. Ex., 1amparando a Constituição e re-
salvando a lei, foi adeante dessa tentativa audaz e criminosa, a 
mai•s pe.rigos•a das manifest~ções mi1itares .que já vi neste paiz, 
quando S. Ex. foi ao encontro dessa intimação brutal dos 13 ge-
neraes. 

Pediria tambem para justificar os actos do Marechal Floriano 
Peixoto, a palavra do Sr. Dr. Prudente d-e Maraes, porque do pri-
meiro ao ultimo .acto do Mal'echal Flor.iano, sempre S. Ex. teve a 
hombridade e o patriotismo de se collocar ao lado do Governo da 
Republica. porque S. Ex. neII\ uma vez, do primeil'o ao ultimo dia 
do governo d•esse marechal, esqueceu o seu dever de republicano, 
para prestigiar a autoridade !IUe encarnava a Constitu.ição e a lei, 
r esistindo á tentativa de revolta ·e de rebeldia armada contra 
essa Constituição e ·essa lei. 

Pe.rmitta-se-me que me referindo ás palavras do eminente ora-
dor que tão brilhantement-e .illuminou este r ecinto, eu diga que 
tam:bein sou insuspeito pa:m fa1lar em relação a este movimento, 
porque, triumphante a l ei, victorioso o direito, eu fui pela amnistia, 
pela pacificação; e a.iria que, tolerante como sempre fui, o manto 
do clemencia realm ente vi.esse ·em nome da lei, em nome da jus_ 
tiça, chamar a:o terreno da 113galidade ·esses companheiros de ar-
mas, muitos d·el1es, esses cidadãos que muitos são verdadeiramente 
Mgnos e patriotas, dig·nos -e bons rep_ublican·os, 

Sou insuspeito, portanto, referindo-me a: estes successos, e sou 
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nesta occasião, porque, si realmente '&!-

situação perigosa, si .. realmente· as ine-
ameaçadas, não haveria repubUcanu 

se collocasse ao lado .do Governo para votar 
esta medida s ~m discrepancia, sem escrupulo, sem hesitação. 

Mas os factos e demonstrações é que nõs queremos; .porque. 
quando .se deu -o brutal attentado, quando em todo o p.alz e fõra 
delle espelhou-se .a noticia desse desgraçado acontecimento, o 
que é que nõs vimos ? 

Politicos sem distincção de côres, patriotas sem distincção de 
partidos, republicanos sem differença de campos, todos a uma 
condemnarem esse attentado criminoso e hediondo. 

Todos ·nõs soubemos collocar-n-os ao lado dos que vinham nest.1 
Casa e na outra do Congresso, ao lado dos que na imprensa de 
todo o paiz verberaram essa violencia sem nome, e condemnavam 
esse crime verdadeiramente inaudito. 

Pois bem, si é esta a manifestação de todos os partidos, si é 
este o -sentimento de toda a Nação, si os politicos que teem res_ 
p·onsabilidade, que teem autoridade, que teem influencia neste 
pa:iz, si todos a uma são OS· primeiros a verberar este acontecimen-
to, verberando e condemnando com independencia e altivez, ver-
dadeiramente com sinceridade.. si todos veem-se manifestar por 
essa fórma, onde o recei•o da autoridade e do .poder, onde este perigo 
para as ilnstiituições republicanas, onde esta ameaça? 

Aqui se fez distincção entre dictadura civil e dictadura. ml-
lltar. 

Só comprehendo uma fórrna de dlctadura. A dictadura, quer 
s ·ja civil o executor do poder, quer seja militar, é uma só. A 
dictadura é o desvio da lei, é o esquecimento do dir·eito, é a pre_ 
terição de todas estas fórmas essenciaes e garantidoras dos direitos 
e prerogativas de todo o ddadão. 

E tanto a dictadura é ominosa, execranda .. quando o chefe da 
Nação é militar, como quando elle é civil. 

Poderia recordar, Sr. Presidente, para justificar minha atti-
tude nesta -occasiã:o, podia r ecordar factos occorridos no meu go-
verno. 

Durante o período agitado e violento da revolta de setembTo, 
tambem Já no meu Estado urna corrente revolucionaria tentou 
emergir á tona, e sacudir 1os elementos soclaes que por toda parte 
estão mais oi1 menos preparados para receber esse Impulso. 
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honra d~ r ep,resentar o Governo, ta.mbem lá ·o. poder con.stitucio. 
rual efl~ava .ameaçado, a flepublica parecia tambem que ia correr 
perigo, was as providencia:; promptas e ener.gicas que a autorida..de 
rtomou no .i;nomento foram sufficientes pa:ra que eu pudess·e dizer 
ao Governo ,cm Republica, apezar de ·ser . eu na occasião chefe do 
Estado e milit:ir,; pudesse dizer ao Pxes'idente da Republica que, 
absolutamente forte pela lei, forte .pelo ·di<reito, forte pelo apoio de 
meus concidadãos, fq~te por essa força, que vale mais {!o que exe;·-
citos e do ,.que armadas, forte pelo apoio da consciencia nacional e 
da opinião publica, não tin,!Ja necessidade de concorrer. para que se 
proclamasse o ·estado de sitio no Pará, para que se suspendessem as 
garantias oonstitucionaes ·e· ·áa;; libeqlades do cidruqão no · meu 
]]stado. 

o SR. MORAES ·BARROS - Em 1892 e .em 189,3 o Çoverno tinha 
o apoio da maioria da Nação e precisb'u dq í)stçi.do. de sitio. 

0 1SRi . i.AURo SoDRE' - :Eu.já di&sé" que não dii;cuto os facto.l!I 
·passados, ~li. lllPP·i.t0:vadas, .parque os actos do Marechal F loriano 
Peixoto fora,m todos- sancctonados pelo Coii'gresso Nacional. 

O. S:a.. Mo&AES BARHOS - V. Ex. ·entende que o apoio da n;iaioria 
da Nação dispensa o estado de sitio... ··t· 

o 1Sn. PINHEIRO IMACHAJ)O - Quando nãio ha <!O'n'flq,gração. 
O SR. LAURO SoDRE' - Pergunto eu, Sr. PresidÉÍitte, no mo . 

menta actual, quando rle top.os os pontos do paiz surgem manif.es: 
ta!}es que cerC'am do maior prestigio, do maior apoio a autoridade 
supr-ema da Nação; quando não vemos nenhuma amea!}a pafranda 
nos horizontes ,da Patria, de modo a fazer receiar µma situação 
affl.ictiya, que comprometta. o futuro da Republica; 1devo, em vez 
de dia a dia continirnr fírme nos mesmos prindpios, reveliar-me co)Il 
a aonsi:!ilmcia desa;\entada e a]Jandomi.r cortvicções que ainda ha 
pouco sustentava ? 

A]:jsolutamente, não. 
Não podem calar no meu espirita os argumentos que foram 

adduzidas pelo emín:1mte :representante dq Estaido da Bahia, para 
desvia<r-me d'a linha que me tracei, defendendo o direito viotima. 
do, o ·direito d,aquelles que em um futuro tão proximo o viram e~ 
perigo . 
. . . '0 illustre representante da Bahia séria logico, se ,desejasse 
qu.e , __ eu sempr-e . mantivesse o mesmo procedimento, consequente e 
de accôrdo com os ~ntec~,~entes. 
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'Esta lição, este ensinamento é o que deve calar .na minha co;n .•. 
sciencia e me impellirem a seguiT os dlctames que me levam a 
s·ervir a causa popular, a pro curar sem uma força ao serviço do 
diTeitp, a concorrer sempre com o meu voto paTa que nunca se 
suspen(\am essas garantias sagradas pela Constituição do 24 <le 
fever eiro, lançadas como base de uma patria granide, ·de uma fa. 
t r ia feliz ! 

Sinto, Sr. Presid·ente, e sinto pTofu11damente, que se tivessem 
ainda perturbaidoi os dias da Republica; •sinto que uma nova som-_ 
bra vi-esse cob.riT os lrorizontes da patria, que pareciam verdadeira-
mente des<1nnuvtados . Mas •sinto aJ.ncla mais que 'ª autoridade su_ 
prema do paiz Venha ContTibuir para que esta situação Se aggrave, 
se torne mais .penosa; que ena, solicitando esta providencia venb.a 
concorrer para que, ao menos lá fóra se pense .realmente que a 
-in-stituiçãio r epublicana está em perigo, que a aut_oridade suprema. _ 
do paiz ·está fraca, como cLassifi'cou o eminente :representante <la 
Bahia ; -e tão fr.aca que carece des.sas medida:> extremas, dessas 
p.rovidencias rigorosa-s, que carece sus·pen[\er a Constituição ; es-
queoel-a temporariamente, carece cal_car. aos pés o ·direito, pa'Í·a res. 
gua.rdar-se, e isto quando, Sr. Presidente, o Governo se acha cer. 
cado ele prestigio ·e >rei:;peito por todos nós. 

-· iS'f. P resident e, •eu tambem tenho a coragem das minhas con-
vicções ; sei que é necessario que cada um de n\)s .concorra com sua 
parcella -d-e ·esforço para dar ess·a liçf\o de civismo, que só pódc 
nobilitar e engrandecer . nossa Patria. 'l'arnbem . quero concorreT 
Para que não ;;e apague o culto de entes benem~ritos qi,i.e teem ser. 
vido o Brazil ; eu bem_ quero concorrer para qu e não _se esqi;i_eça; 
.tão depressa a memoria daquelles que desa.pparece_ram ela ar:eina 
Çla v~dft e deixaram-nos em legado , um precioso:·" \1m conjuncto de 
Üções·, en.sinando-·n_os o •grande -dever qu·e nos -obriga hoj e a defen. 
<ler o direi-to, a defender .a lei, encarnada na pesso,a do Sf. D:r. Pru-
dente ·de Me>raes ! · 

Niío ·posso esquecer esse passado r ecentíssimo ·da nos_s~- histo0 

ria; r econheço que é um dever da propria consciencia record_al-o 
no momento em que vejo tantos ,espíri tos desnorteados, tantas 
con.scienciais transviadas, no morn~nto _em qu·e. si me aprcsent1.1, · 
deante dos olhos o ·espectaculo -deso1adoT <lo .pedido de suspend-ere·ni: 
se q.s garantias firmad~s na Constituição _da Republicq.. 

Eu, senhores, não posso iµfelizmente invocar a prQvideµcia 
theol;gica ot; divina que iilvocou ~- eminepte r ep'i·es entfl.nt~ ' q.a Ba~ 
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liia, porque acr.edito com os grandes espiritos philosophicos, com 
os g1~and·es scLntistas, com grand·es hom ens políticos, como Fer-
ry e Gambetta; porque acredito emfim com a propria Constituição 
desta R epublica, qu e nós amamos, que desejamos ver forte, grande, 
prestigiada., que rssas convicções religiosas são de ordem pura-
roen te p.ri vad.a. 

Mas, Sr. Presidente, posso invocar memoriaE de entes prote_ 
ctores, ·de verdadeiros deus es tutelares d·a nossa Patria, pelos ser-
viços que lhe prestaram ! Poderei invoca.r .essas sombras a ugustas 
daquelles que souberam morrer pelo dirzito e :r>ela liberdade, para 
que seus nomes, lembra.dos neste rednto, esclareçam 1nossas coa-· 
sciencias, gui·em nosso ·espírito, n :sse tr.abalho em que nos ·emp e_ 
nhamos, ao lado da autoridade, prestigiando-a sempre. 

Invocarei neste momento solemne para a nossa Patria, o glo-
rioso l\farechal Floriano Peixoto .. . 

o SR. ESTEVES JUNIOR - Multo bem. 
O SR. LãURo SonRE' - ... que sacrificou a vida em defesa da 

Republica, batendo-se .pela fua sustentação. 
O Sr.. SEVERINO VrnrnA -- Então já sei que V. Ex. vota pelo es-

tado de sitio. 
O SR. PINHEIRO MACHADO - As clrcumstancias são muito di ffe -

rentes No tempo do Marechal Flo.riano Peixoto houvJ revoltai;. 
O Su. LAURO Soom;:' - Eu já ·disse. •Sr. Presidente, e r epito que 

não duvi·daria dàr as medidas de que a .autoridade carec :.sse par:i. 
de~ender a Repub'lica, si acaso a visse ameaçada. 'M.as, quando a 
nossa situação é a que todoi:i observamos, não se me pôde obrigar 
a prestar m eu voto a uma lei que vae constituir uma ameaç;.a á 
liberdade dos meus concid.adãos, por·que a autoridade con'e o ri.sco 
d·e ser levada pela onda .avas~alladora, que não poderá reprimir, das 
paixões pa:rtidarias, dos sentimentos pollticos, que são tanto .pa.ra. 
receiar nmsas ocoasiõ·es. 

Na minha consdencla -de republicano e pa.trlota que nunca es-
quece o seu ·dever, que nunca fez soffrer nem praticou um acto de 
injustiça, que não praticou uma viol'encia; na consci·encia de um 
hom em que, como Governo, não levou .o 'luto .a nenhum l•ar, que 
não fez nenhum o.rphão, que não fez nenhuma viuva; esta con-
sclenci.a, Sr. Prt:sident·e, é qu·e me .obriga nesta hora a g.arantlr 
o meu ·apolo ao Sr. Prud.ente de Mor.aes, como a .aut.oridade legi-
tima e con.st!tucional que é; a garantir a S. Ex. que o voto expresso 
aqui no Senado !oi a manifestação do sentimento $incero de nnÍ 
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republicano,. ·de um patriota, de um braz!leiro, que co!loca acima 
aas conveni·enclas pi..Ttidariai, os grandes interess·es da 'sua Patria, 
acima das suas conveniencias pessoaes, acima dos seus p·equeninos 
interesses egoísticos, os grm1d·es interesses da Republica; e que 
sabe oollooa r_se ao lado .ela autoridade, sacrificando os int~,resses 

ão s eu partido, para pr.estigi·al~a, para salvar nella o princ};Ji-o da 
autoridad·e, que neste momento é S. Ex. quem encarna. (Muito 
bem; muito bem.) 

O SR. Q. BOCAYUV A ( movi?nento geral de attenção; siienoio) 
Sinto p1'ofundamente, Sr. Presidente, não poder v-otar sym-

bolicamente. Acho_me preso pela cohe.rencia e ]}e1a logica; e, tan-
to quanto é passivei, acrediito mrunter no mesmo gl'áo de 
elevação e de ardor os meus sentimentos rnpublicanos com o espí-
rito conservador e d e -ordem, que foi o ·d.e ardor da minha nova po-
litica no seio deste recinto, desde os .primeiros p.rodromos das 
conspfrações, que visava!lll o transtorno da -ordem geral. 

O SR. S•:vE.RrNo VIEIRA - Muito bem. 
'Ü S1t. QINTINQ BoCAYUVA - Qualquer dos meus honrados coL 

legas, qu e qu-izesse r econer aos Ann,n.es do Congresso, acharia no 
repüsitorio das discussões parlamentares mais de um dicurso pro-
feri-d·o n este r ecinto, com os ·quaes poderia esmagar-me si acaso, 
não obedecendo á cohe.rencia e aos princípios aqui sustentados. ·eu 
viesse hoj e por um p1·onunciamento ·contrario áquelie que tive 
naquefla época, ren.eg.ar d.as doutrinas ou do comportamento que 
tive. 

Senhores, votarei a favor d.a proposição da Camara dos Depu_ 
t.ados que concede o estado de sitio. (Muit·o bem. ) 

o Sit. COELHO E CAMPOS - E' um espírito de ordem. 
O ·SR. Q. BocAYUVA - Nada me seria. rna:is doloroso si acaso, 

votand·o por este modo, a hfstoria ou ·OS meus correJ.igi·onarios pu-
rlessem arguir-me de contradictorio e de incohere nte. 

Os p.rincipios e as theses que sustentei aqui, por occasião de 
conceder, no p.eri-odó do govarno do Marechal Floriano Peixoto, o 
rntado de sitio, theses e princípios que for.am até qualificados 
como soberbas heresias jurídicas, são aquelles que ·estão enfran_ 
Lan·do no dia de hoje a consci·encia e os talentos dos principaes in-
t erpretes da lei, os quaes são. a seu turno, obrigados a reconhecer 
commigo qu e a nossa Constituição foi feita par.a reger no tempo 
de paz e qu e ella é impotente para habilitar o Poder Executivo 



a defender a Republica e o principio da autoridade, desde que uma 
cons'.!l'iração, latente oil manifesta, se pronuncie paTa d·erroca:r o 
poder.-, (M·u.ito berri. ) 

·Senb:o1-.es, o que pôde affirmar a soHdez das instituições e o 
que p(>d·e fortificar a con.scfoncia dos legisladores é a severidade 
a;bs-oluta ·e rigorosa na compr·eh ensão e n,a execução <l.os principias 
l egaes. Todas 1essas condescendencias faceis , todas essas ie:x,ce-
pções, com que acaso se procura prover de remedia ais situações diL 
ficeis .e inesperaid.as, corrompem muito mais a educação politica ·do 
povo, do que marchar com a fronte altiva e f.ranqamente para 
situações difficeis que se ·dão no caminho e na marcha dos governos 
,PUblicos. 

O SR. 'SEVERINO VIEIRA __: , Apoiado. 
O SR. Q. Boc.AYUVA - Sinto "aol1ar-me até certo ponto em dif-

ficuMade de n[vo pQ.der acomP,anha1•· a opinião, aliás autorizada, de 
alguns ·dos meus illustres eollegas ; mas verdadeiramente cauaa.me 
alguma estranheza ver pedir da tribun.ã do Senado ao Governo ou 
1aos .ami·gos do Governo qu~ tragam as informações, que possuem 
a r espeito <l.o trama de Ulfla conspiração denunciada por elle (apoia.-
cios), como si isto fosse acpeitavel no seio d·e. uma assembléa ele-
vada e culta. (Ap'Oiados.) 

O SR. RAMIRO BARc]!:u,os - Si a r esponsabilidade é nossa, não 
podemos votar inconscientemente. Peço 'licença para dar este apar_ 
te 'ªº meu .: illustre amigo. 

O SR. Q. Boc.A.YUVA - Não ha ·duvida, e esta é que era a ques-
tão, como -eu ia collocal~a. 

•A questão, · ,senho.res, n~o a dissimulemos, é uma questão de 
alt;a confiança· politica. 

o •S]\ SEVERINO VIEIRA - Apoiado. 
O SR. Q. BocAYUVA - Os que não teem confiança no St. Pre. 

sidente · da Republica, estão obrigaidos a negar o seu voto ... 
'DIVERSOS' SRS SENADORES - Perfeitamente. 
O S1i. Q. Boc.AYUVA - ... e a nós, começando por mim, corr e 

o do:ver Q.e respeitar este pronunci.amento. 
O SR. SEYEar:rrn Vrnnu. - P erfdtamente; é o que eu j ã disse. 
O Sn. Q. Boc.A.YUVA - Mas é bom não esquecer, quando no seio 

di;ista .a1ta çorporação politioa não se achava r epresentad'o sinão 
um só parti.do, que -era o parti·do de que todos nó,s faziamos parte, 
quaes foram os argumentos, quaes foram as r.azões a.dduzicl.as par.a 



justificar o nosso conceito na concessão successiva e ill1mitada das 
mE)ditlas ex.tr.aoPdinarlas requeridas então pelo illustre e saudoso 
Mar·echal F loriano Peixoto ! 

O S1t. E 'r.l!!VES JUNIOR - As condiç;ões do P<t.iz eram outras . . 
O SR. Q. BocAYUVA - lDraru ·Outras, meu illustre collega e 

aruigo; ruas deste mesrn:o log.ar e ousando fazer uma censura ao 
illuatr.e l\far echal, que então prosidi:.L os destinos da Repubiica, eu 
sus?tmtei e creio que com o aJJOiü do meu illustre collega represen-
tante do Estado de iSergine, que ,o estado de sitio, na comprehen-
sao do no.sso regi.i:nen e tal como elle é concebido pela nossa Con-
1:1tituição, tinha dous modos de ser comprehendido

0 

e dous modos de 
ser utiliiado : ou é uma medid:a prJvenÚva, ou .-ê uma medida re-. ' ' 

pressiva, 
o Su. CoEL.Ho E CAlVIPos - Justamente; sustentei e ê a dou-

trina. 
o SR. Q. BocAYUVA - , Eu sustente! aqui •esta doutri-na. Não foi 

provavelmente •Pot' falta de auto1·idade Sl!ff.iciente de minha parte 
aqui que ella pareceu .prevale:ejOOJ" na maioria dos espíritos; mas, 
a l•Il'<'ta hoj e, peooando do mesmo modo, coherente com a minha ma-
neir·a de comprehender o alcance desta medi(la, concedo-a unica-
mente como de alcance prevembivo, .pa-ra evitar a conflagração dos 
e~ementos que acaso esteja, plan;ejada nas·. sombras e •cu)o conheci. 
mento só .póde •pertenceT ao Poder •Executivo. (Apoiados; . 11iwito 
be.m . ) 

Eis ahi a razão por que julguei-me. obrigad·o a justificar o meu 
voto a:inda que cor-rendo o Tisco de fatigar a 'attenção do SE!nado. 
(Não apoiados g era)!J.s. ) 

Deveria, senh:D"r13S, acompanhar um pouco a e'.Xplanação ~listo .. 
rica feita pelo eminente collega representante do :IDstado da •Ba-
hia. ' · 

üom a elevação do seu talento, com a sua ·eloquoocia arrebata-
dora e as fulgurações d·e um eiS.pirito nutrido por tão vasta erudi. 
çã.o, elle tem •o sublime e a.dmiravel p1'1vilegio de fascinar os seus 
ouvintes . '·' 

Não sei se em todas as occasiões eHe sabe a.Ili.ar ao brilho .da 
sua palavra· e á opulencia de ,sua erudição a seriedade e o rigor 
da logica ·e oda coher.encia. 

-O h-0mrado •Senador vai ser talvez melhor defend'i·do .por mim, 
neste momento, r.ecorãaudo que ·no ponto de vista doutrinal quem 
tem razão é S. Ex ., o ' que elle escreveu é que é a verdade, os 
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principios scientifioos e juri·dioos que presidem a esta ordem d :oi 
cunc·epções p·ol'iuicas sã-0 aquelleis que e;:;tão consignados no livr·J 
admiravel- dP.vi-do á sua penna . 

O que não se t em querido confessar , ·porém, não sei por que de-
Jkado es·crupul<J é Que na corutextura orga'Ilioa do· nosso di-
reft.o publico a •autorid•a.d<e. a;c:lha embaraço, que não póde pret e'l'·ir 
e de que não póde prescindir para dar atte'Ilção em occasiões ·da. 
das ao con-:itrall1giment0 da liberdade pessoal, sem con-er o risco 
de v-er mallograd.as .as suas proprias diligencias. 

Eis a razão pela · qual vai comecar pela susp ensão de habeas-
cor1ms; é rig•or-osamente necessario que o Governo esteja aPmado 
pelo Congr.esso -dos meios rxtraordinarios, extra-legaes, mom€1I1ta-
neamente in·dispensaveis para q.ue ·elle possa ser o fiador da ordem 
publica e o garantidor da paz e da ordem s·ocial. 

Eis ahi a razi1o. s u!lhore·s, en tr-e outras. p ela qual, tendo eu 
aqui sustentado com tanlo vigor c:luranta o tempo do Mar echal 
l<'loriano ·Peixoto a n ecessidade de se cono€•der ao G.overno a fa-
culdade extra.ardina.ria do 

1
estado de sitio, pa.ra, pelo conhec!mentc, . 

que tenha dos factos, podeIT Rttingir os culpa.idos; vota•ndo hoj e p ela 
mesma razão, desejo que o Gove1'no do m eu pa.iz, com a c:liscr eçãio 
necessaria, chegu e, por um a investigaç;ão cuidada. a dcnu·uciar á 
N.a!;â:O aquillo mesmo que acaba de co mmunicar ao Congresso, 
desde que está conv€incido de qu e ha o trama de uma vasta con-
spiração urdid a. já •::ião dire.i contra a Republica, mas contra a 
ordem J.egal e constitucional. 

E' sem duvida um a tristeza para nós que esta pobre Rspu-
blica (apo'hclos) 1saia de uma dictadura para uma conspiraçào 
e d"l uma conspiracão para uma dictadura. 

Isto é qu e nos deve acabrunhar e nos encher de amargur<t. 
Uma. vez, po-rém, sejam quac'S forem as causas. que a situação 
a_nnunciada é esta, uma vez qu e. segc;•.:J.d o o conceito de ta:alos 
hom ens cminrntss e de taptos r cpubJ.icanos, tanto ou mais m eri-
torios do que eu. a situa'.;ão r eal do µaiz . e dos animos é urn a 
~ituação revolucio·naria. é uma situação dominada por uma verd a-
dE:ira commoçl o i•:ltestina.; todos ·devemos faze-r votos p ara . que ·de 
uma vez por todas se extirrpa a herva damninha da indisciplina e 
se feche o cyclo d·Js -pronuJlciamentos al'mados contra a autoridad ;~ 
lfga l. 

A escolá r epublicana ó a da pacienci a . Quem não sabe e:sp : -
nr, soffrer, submettzr-se ás conti•ngencias, não pôde ser fiLia·do á. 
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c.ossa ·.e~cola; não pôde ser um revresentante doutrinario de ne-
c.hum principio e de nenhum partido . político. 

Concefü.1.:1do, porém, o estado de sitio, ·como o Gbverno declara 
necessitar, peço -licença para fazer um ·pedido. 

O mo'mento não é proprio ·para explanações retrospectivas qu .i 
pod= legitima:mante provocar desg-ostos e remimscencias odiosas. 
Mas tomo a Uberdad·e de dizer que, concedendo o -estado de sitie> 
ao Sr. Pr.sidente da R e·publica, faço ao mesmo tempo um voto so-
l f.m•ne. 

Se algum defeito f unda.menta l se tem manifes tado na adminis .. 
tração de S. Ex., esse <!efeito é o Que vou indicar. 

O honrado Presidenta da Republi ca, por mais <le uma vez, se 
tem achado em difficuldades. por não ter podido conciliar as sua.> 
intenções e promessas com os actos de muitos de seus ajudai;itcs 
subalternos. 

·Conce<lo-lhe o estado de sitio. com tanto que S. Ex., gover-
nando, t enha tambem o merecimento de se fazer obedecer. 

Os factos r ecentes qu ~ se passaram ha poucos dias bas tavam 
para ad vCJrtir ·S . Ex. dos perigos a que elle pôde ser exposto em 
conceider-sa-lhe, rpara seu uso, uma arIDa tão formidavl como J. 

df> estado de sitio. 
Duas horas d epciis do tragico acontecimc•nto do Arsenal d•} 

Guerra achou-se na posse J.agitima (la ma.ior somma de poder m0· 
ral e da maior somma de .popularidade que jámais Governo algum 
teve em nossa pa.tria. (Muito bem!) 

Si todas as autoridades subordinadas, obedientes ao seu man-
dato, -e c3111prehendendo perfeitamente o alcance da r esponsabilL 
dade do Chefe -do Estado, offerecessem no sentido da sua promessa 
garantias ·á ordem, respeito á. propriedade, aos direitos e á li-
berdade dos .cidadãos, o Sr. Dr. Prudente de Moraes seria nesse 
momento quasi que um ·hom em omnipotente no seio da nossa na-
cionalidade. 

•P-OT conseguinte, qi,iando eu, concedendo o estado de sitio, faço 
este apipello á consciencia do illustre Presidente da Republica, de-
fendo IDenos os direitos do povo do que a h3nra e a gloria do seu 
proprio nome. (Muito bem; muito bern,,) 

O SR. tR.AtMIRO BARCELLOS - Sr . . Presi-dente, não sou neste 
mo!llento victima do impressionis!llo que está -dominando os ·espl-
11itos dos ho!nens políticos do meu paiz. E tenhQ mais preoccupa-

7 
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ção, e 1tenh0 mais raGeio da conces::;ão do estado . de ·sitio pa1·a bmn 
da R'E publica, para J:iem: do Govorno, do ql].e aquelles qµe estilo 
v dnde na ·decretação desta medi.da extraordinar ia trm meio de ga_ 
rantia e de co11solidar a Republica, onde nenhum!!. aommoção ar-
mada:' fi<l~ste momento se pFodtJz. 

lllu observarei, Sr. Preiiidente, que faço opposiç:ão ao Gov011no, 
não per um sentimento mera:mente politico, po·rq1rn, i>epr-esel].tE!.nte 
de um Estado onde a politica Pepublicana está cons-olida d'a, não 
t enho :necessidade de faz er opposição ao Gov·erno por inte11esse 
politico. 

A minha op·posição vem de mais 1011ge, foi levaP.ta.da pela falita 
de 0 1ri1entação p::rr parte do Governo, por falta de compre):J.ensão 
das necessidades da Republica. 

Po11que, .Sr. P.resi·dente, hoj e como hontem .e como amanhã,' êerá 
ainda cuidado da admini·::;fração :oi.rrancar a Republiçp. çless13 estado 
d·e anarchia que rein;i. em todos os serviços publicas, arrnncar .desse 
estl)d:> ·doloroso de descTedito, porque não h;i, mais 1.).inguew que 
queira fiar um vintew ao Governo. ~·es)llo d 13ntro do paiz, são 
grandes as difficuldq,d~s que tem o GoverlJ.R pára ~eva,n~ar ~nn 
vintem, afim de tapar os enormes rombos qui:i ·el(istem IJ.P. TlJ.ii-
souro pul:)lico, 

E ,~cce·l~tuo <:;sla. op \ n.i~o i.p1e é p..?Ttif!~FJ.da por 1nuit.01'i ~ppiri.tq.i 
conpervadore15 do Senado. 

O que tem enfra:queci.do a. RepqpLiç;:J, é a iraquez.a tto pfll]. Go-
ve.r,iJo, é a imp@itlfl.ge llª'rn tG!'!Ol'l ~ PFJ.rfl. t1J.ç!o. 

Par13ce, senhor~s, qu.e foi a. Qfl.P.Clllir.a di~sfff!.1daÇIFJ. por ~s tp, f!J4 -
ministração a imDJlP.iPA-cle. 

iEJu não relemb'far·~i F.)-S vezes quii t e·nJ:rn vip.do ,a est,q, tpi):nn1a 
parfl. pedir que l+OI1J.1ens qJ+ll teem a respqnsª!liliilf!.de :4R Q·oyernp, 
cogitem, ·PeTusem qJ+e :oi. suµ. obrig:oi,g~o pr0i11dpal, aqueH;i, 'll-IB p{l1f'e 
dar a ·gloria rpara si, e a tranquiJtlidaide para a RepubliQa é G)liqf!.r 
da. actmini fl,tra~ãq. 

A si~itf!.Çilio fip.al).ceh·;i. do pai!' é l].ma ·s jtµ4çfj.,0 ·de::>espf:lr;-tda1 \li 
µão ,'fl;pp,areoer tima id~p.1 um prq15rawmq,, um esfC}FffP, e este eilfor~o 
não póde 'S eir de uma fp1.cç,ií,o 'Il!l;f~igMi;J,, P.ã,p pó(l.~ ser lJIIJ. f}êfOJ.'ÇO 
que d.eixe de ter ·O ·assentimento fle todos que t eem responsabili-
dade 11w seio deste Congresllo. 1E' µn,1::i, ql].ei)tij,o CJµe s.ó pqi)..e .~er r e-
so'Jvi.da cóm a annuenda ·de todo<i os espirit.os, de todo,S 'D:ll repul:J)L 
canos, e para ' isto não faltará maipria .ew nenhuµi.::j, da,S Cf!.sªs 
do •Congresso, para 'tir~.Lr a Republica d esta situaçãJo. 



Poi~, .senhores, a UT!l Governo que se 111ostra completipnente 
~·nCOQlPetente em qq e13tão ·ge adP:lintstuagão, vou dar upia arma t~o 
perigosa em q.11e:;>tão politica '? 

Não tomo 11- re.spaJ.lSP.bHi!'!·fl-dª d13 YQtar o e1ü<i.do de s}tio nessas 
condiçpes1 porqq('l ~ei !J.l!8 el)e Jl~O é w ecis(l, 

Que o S·r. :pre.siqente ela :)'lepqb)icíJ. !p,.El perdpe se fiz e.sta 'l:lJ.f!.· 
!y.se. que é nece~ sariil- µ~ Qcca~ii;i.o. ;:\ei ,ci.µ? I!P 'e:;iPir itp 4~ ~· Ejiç . 
desde os pTimeiros tempos d·e ól l!fl. <J-d·mn~.strq,Q1\.Q 1 for.wPl!=se iJ, Cpf}-

vicção de que algµns ]fqi:µens p;:iliticqs, qµ,·e erq,111 ·fLH~.s ~/31!.S com_ 
pq,nP,efroJS de 1prqpfl<gaP,.dp,, gevt.am sl3T 15ui:;peita!J.P.s .ele <;fm§J~lirp,çiJ,p , 
pp;rq, •q.epijl-o •e ep.trega'f o 'P,Qd~r l'J..O sfl» .fi U<:C.E)@SQr. 

O •S1i. SEYERiDfo VrnrnA - )]]' uffia tnil}!J·Çi~a. 

P •S1i. iRAi\Inw f}MWEf,LO,s - E)u I)Qsso ·qru d).sto t~i;; temmil:J.n. l'fão 
ha personali.dade por mais perfeita, por TJl~Ü.S )flq,l g.uq SJJ t enJ+a 
mostrado ·na R epublica, que não t enha sido s uspeitp,da por •S. Ex. 
Não me .animaria a affirrµal-o da trfüuna, .s i não tivesse cert€za 
plena ·e pessop.l. 

Orp., 1si ·no e.spir-ito gq Sr. Presidente da Republica, desde os 
primeiro13 .diq,s do 'Seu gov·erno, r epousavp, es~p, suspeita, g.uem me 
garanta que ·aimanhã, votado o ootado de sitip, pr!vadgs -1).ós todofl 
ele nossap garantias, Privaijos os cidaqãos ele su.afi liberdades, .ps 
agentes da autorida:ge 1n1j,o :commettan+ 'ª.S ma!-ore;;; violencias yqr 
toQ.a 'fL parite .e que •esse.s a.cto·~ ipossaµ1 a:cl:mr no ·E!spirito do S:r. Pre-
si·deµte da Uepuhlica a annueno1::i, da d·e:fes•a )eg.p,l? 

O momei+to é solemne ; é agorfJ, que d<eve!I)os fazer .estas IJ,ccusa_ 
ções. Não podemos aTmar o Governo ·de uma arma politic!/' c.qµi 
a qual elle ·Póge ·che,gar a a·p.·1;rnllar completamente todos os seµ,s 
adv·ersari•os. Não se concede 1J.ll1a. piei:liqa jiesta ord efp., Jt·l'J. QCC!J.-

sião em qµ·e no•s i;?rnpos qµ? :graüc;m~ depreg~ções1 qüc 
pro.mov.em desoTP,en-s pe)gi,s :ruas e 9ue peP.em q estado ·rl·e sJtiP1 .sfto 
vi~tQs inpivicluos que ·e.stivera,n;i. na Tevoit!J., at11c1J,nc10 a Coµs.Utiúção 
e a priw,eirp, a:utqricj.p,de do pai:i;. 

Os !J,Otoê por ,el).es pr;i.ücadqs tiverfl.JI), n1j,o di? o a ª'llilJl.encia, 
mas o coch'Ho da p.olit iCJa. qµ em i~os dií'! g.qe amamfiã e-S!ja mesma. 
maêhorca níio SE\ re§tal:)eleça? Qi:J<e)Il 1)-0S &'arante qu 13 aqu.enes 91le 
r epresentapi •O.S r.es·enti~ep.tos dª' revolta n~o procure.111 tirar atro-
zes vinganças, fazendo r esurgir ·ais paixões partidarias d e hqntElm, 
que ainda não estão anefecidas? 

A ·Pl'OVa de ·que não estão, nós a, .temos no discqpso do nobre 
.Senador pela Bahia, -e espirita mais aievantaclo c:taquelles que fi-
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zeram .guerra á administração ·do Marechal Floriano Peixotp. Ainda 
ha pouco, S. Ex. disse com sarca;smo que o Mar.echal d·e Ferro 
não era mais do que um .pre!lluncio da .ainspeçada, de feno. 

o 'SR. RuY BAUBOSA - Não foi isto o ·que eu disse. 
ü Si~. RAMIRO BARCELLos - Ainda se protesta, ainda se vem 

lamentar que a amnistia não tivesse sido votaida, segundo suas 
intenções, mas segundo aquillo que o Congr esso Nacional entendeu 
que .er.a aquillo que a Nação queria. 

Si no ·esp.frito ·lucido d.e -S. Ex. ai'llda se rev.elam as m:tguas 
de hontem ·e ainda se Tev.elam os ataques de hoje aos advff8arios 
daquella época; o qu e ha.v·emos d·e esperar daquelles rnpiritos in-
cttl to·s, onde a paixão é o estaido normal, ond·e o ·odio partidario mais 
se accentua quanto mai1s eJl.es são sopitaidos pela autoridade ou 
p'1a foTça do adversario? 

Temo, senhores, .que o estado de sitio, ·concedido, vá d·etermina:r 
aquillo que 'llão existe; e não digo que seja· ·este o prnsamento do 
Gov·erno·, mas o Governo s c:rá Úrastado .pelas viol·encias, assim 
como o Governo foi arrasti~do a perder, no dia seguinte, .como multo 
bem accentuou o nobre Sl'nador pelo Rio d·e Janeiro, uma enorme 
popularidad·e adquirida, ppr não t er compreh endtdo ·que o seu po-
d.erio. a sua força viria, rl e tornar effectiva a promessa fe.ita na 
Mensagem do ·Sr. Presidente da Republica á Nação; pelo contrario, 
c;enhorcs, para satisfaz·er a odios de indivtduos sem imputabiliclaide 
politica, talvez, deix·ou-se ca.hir o Governo no mesmo estado de 
anemia e fraqu eza do di[j- anterior; .perdeu-se aquelle salutar ·e!ll-
thusiasmo, que bem aproveitado pelo Governo teria podido dar-lhe 
força pa.ra no Testo da sua administTação faz er alguma cousa ·em 
bem da ordem ·e em bem da Rep·u]}lica . 

1Senh0Tes, accentuou o. illustre Senador pela Bahia, e com uma 
i:mprud·encia ·que não poderia ser perdoada, que dava o seu voto á 
proposição ·por ser o Governo civil, que tinha como u!llica d~ fesa 

no .momento a de.f.esa que lhe .podia dar a opinião '!lacional. 
S. Ex. fez uma -injm;tiça á força que a lei CT·eou e que collo-

cou ao lado ela autoricladl' pa.Ta contei-a; S. Ex. commetteu urna 
injustiça, suppondo que q Governo e•stava abando'!lado pela força 
que a lei creou para manter a. mesma lei e pa;ra manter as auto-
ridad.es. 

ü SR. RuY BARBOSA - Perdôe-'ll1e V. Ex.; não é •exado. 
O SR. RAMIRO BARCEL:Los - As ·pailavras de V. Ex. estão ahi; 



V. Ex. mwnde-as lêr nas provas e v·erá qu e isso foi como qu e a 
pero,ração do seu discurso . 

O SR. Joko CortDEIRo - Negou á dictadura militar, mas dava 
ao Governo civil. 

o .SR. RuY BARBOSA dá um aparte. 
O Sn. RAMIRo BARCELLOS - Senhor.es, mante.nho-me 1no m u 

proposHo d·e protestar, e protesto, contra a doutrina que o ron 1 il-
lustre amigo, Senador pelo Rio de Janeiro, qui"z implantar - de 
que aquell e a quem a Iei investiu do pod·eT de conce·d er 0 esta.do d<: 
sitio não tem o direito de comprehender o po·rque: ·elle o decreta, 
mas não tem o direito de sa:ber porque va:i decretai-o, !Ilão tem 0 di-
reito de pedir ao Governo as informaçõe·s necessarias para dar uM 
voto consciente em uma medida. d.e ta.! gravidade. 

Prntesto contra isto . .Si ·eu é que ·estou inv·est ido por lei de 
poder collocar o .paiz fóra da lei e da Constituição, em estados gra-
ves de commoção intestina ou de guerra estrangeira; si ·esta in-
cumb€1Ilcia me foi -dada pelo legi.sla.dor consütuint~ , eu não .pos30 
praticar este acto, o maior e o mais .grav·e que eu possa praticar 
como representante da Nação, inconsdenotern Ente, só porque o 'Go-
verno me diz qu·e .clelle .pr,ecisa, só porque o Governo ·me -diz que 
elle é necessario. 

Não; é ·preciso qu e eu saiba. o porqu ,, para qu 2 ponha diante 
da minha ·comicien0h afim de evitar futuws remo·rsos. Não pos30 
acceit·ar essa doutrina, porque ella n·ecessariamente é e.r·ronea e 
falsa. Não ha lei ·que ·possa exigir elos repres.enta.ntes da Nação 
actos inconscientes; não, 

Além disso, .quero poupa·r-me a um remorso; si am1rnhã, si 
depois de votado o ·estado de sitio, .eu vir presos ·e desterrados ( o 
o honrado Senado:r pelo Rio de Janeiro tam.bem pôde v.e.J -os) ami-
gos em cuja s inceridade, ·em cuja lealdade e ·em cuja honra confio 
como em mim mesmo, mão po-d·er.ei res·istir ao brado d:i minh a 
consclencia, :si tiver sido com.participante com o autor dos soffri-
mentos de•stes, que amanhã a .paixão polltka ·póde colher, podendo 
esmagar todos os ssus ·direitos. 

Não quero que a minha conscierncia me a;ccuse então. 
Digo e re·pito : eu darei o estado de sitio para qualquer go-

verno, adveTSario ou .amigo, si a. minha oonsci,ncia me declarar 
que a Republica e,stá -correndo perigo. 

'S-enhor-es, o unico p e:rigo q·ue corre a Republica é o da maior 
de todas as vergonhas: é o peri·go de suspender os seus pa:gamcn-
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tos, ttãd .uit rMítíá ifü:ii para o~ §eU~ @f'vkt1M d.J!dH1ltH8§. (iiá mui-
tos apartes . ) 

Este ê .qu.g ~ tJ .rtfülélf iJefügb, ,~ urn<lo füli)tUE!lii do~ila. seHamente 
neste momento, agarrando-se todos a ·desculpas tili~ :!iãd Boclelli 
ser dadas por ·estadistas: si -btirltí ~s étJínp~terlCi!:t.1 ~uei' ~b:l:iio lnem-
bro'§ db Gt:Jf.ei-tl.ô, ltülff cdi:t:ib !:lfühlM:Js tlb .Se:!iacl.o, t.!iHit bo.i±fi:l lliem-
bi·bs da ca1ííiáirá, :l;iafli kdveffüif esle ·f:là:iz: goverh!ul; ~i diãb teiidês 
cpmpetfüiCiá, si nã.ti ac1lil!es i.!m ±neltí ci~ ~a.Hit tl e~ta sit.tiaçid, Si 
nao h!nlies uma Hie!t g±n vl:l~§o l:ieftetifl1 mfüi fofç!t etH {rtJsM colL 
scilfüciá j:lat.â c1Eítlfrfii.líia+ i:!l:J.:l:ii ébhtgíll±i ·â füthltiit. de~t!i ~iluaç&o, 
1Hl:~sae .i:i >Gotl:!rrl-0 a düHbs: e ~ii-&silfr6 hi:J Nfoif!ttl e rli:iS YtilerihS. tJ 
S1-. Pr~siiWnte r~cttiAtití aiv1*ê~l:to. ) 

A 'Republica ±lã.tl J;ll5t1e :f'lc!lJ ah~élililaffl.Mitg Iig~t[ !Hhlliç~êí; 
consbtl.ti tJué vêis t1[!~a 1Stél .ê fl.efu. ltinl:l.b r!H~tio de fl!pf!üv·l!Çã.o >das 
gàle:dás, :iie±n .tenlil:i ttiêt1i:i {!e vtlzêti!i:s, ·t.ih:iliâo r!!UMlehltJ Kt.11.Hiid tJile 
está rlll. niirnha tltl±Hfüietibiá. 

Té.tihtJ dito áqlii ,e fél;liÜJ: esHJU pfüllit>Ül !L ábtii:!1:: sgl±l.' :! in~
iiclt itíéa J;Jâftidahà: gste§ oli i!~lie1l es dlle ~e ievaiiforh padl Hl;[.JJ 
a Republica liesla SituaÇãS. 

Este ~ qÜ·e ê o apbiéi dtle •qiiéro aa.~, ·éSte é qíle é o apoio slri-
cero e .paitriotico, este é qt~e é o apoio daquelle que cÍe1sejá cí.iihphr 
o •seu devêt, .eH~ é tilie é H i:i,poio .tl!iHfo ,g orierl.üLtl6. 

Màs; ~erliiilrês: Hã.ó ili~ ilate~é ~ofrectl:J h1zêt tiue~tfü:i rle Bgi:i.úe= 
rios hi:ctl:ls ni:J fuofü~íittJ erli tilié o paiZ .@SUi. diVlf:íitlél gJ.n timl.s fat!çiles 
poütiea.s; pdtcilié íiiiigüél±i fh~ vél±i CO·íliretlcér t!M dlle h!i.jà tlhatiíilli-
dad·e de pensamento politico nesta ou naiq\iéiia ti.M l:tgghitll.iaÇÕes; 
tudo e§·tã informe, .tlifftJ esl:â aitlcia f;ll:JJ: l'ázêr r[jbu Hêâ:lb.erlt ; n !rn 
aggrerhHl.Ções êieste ]J il.i.Z :!ião Íia •:!l.â.fh:ionül. IJ.g vist!l.s, 1J1ffii1 d e i)eri" 

· saÜJ..~nHJfl, i:ifoíi tie cioüHiha~. 
Eli, béJHatll&, düe ine !l.8ÍJ.tl c!JiibbatltJ ité§te .Jiit:l.re .J!iagntirii clê 

cdhHá!êiicÇõés, iW ttierfl:J~ tltlerd i:JN>~tar â Rei;lti•l:iiica ~fe ilfü·viÇo; 
quefd fitzél-a íiflbsp~F.!i:1 rf!!a, ~ feHz, ii\iér8 ~hcift.e.Üáf sU~~ · fltt!tii= 
cás, ie'VanHlf seu i:',:rlfü!HJ. 

E' isto •que é preciso fazer; qtiaiitd íf:o lliàis ~ j:Jeftlet MHtH'l 
pr.ecioso, e Í!:Wàt à: .âttehÇãd 1:18$ ~!lpítil8§ ·f;lafl.t. queM5~~ c!illl não 
iíh.P·olftafu ·êitiu.fü!. 1D.ériliilni~ pâfa: fi: $ÜliaÇ1i:b êl.á ítéi;ih1Jil~a, fa· 
zendo àbaricidtl!ir ó 1i~HJ.ed!t1 ilhico ti.ui:! ±IH~ :fjâtté HHl.-t li !!ssil. ~i
tuação dolorosa. 

·St. :PfüHci@l:it!:i; vH±i á tHl:Hirtà p&fll il.lntÜI. lirrllt vfül 1!~:1:J ~t i r: 
f!ilitjliilfüt;1 fü! inli:!hit, cl:Mrn8llfüciá riãél .fooidit a çbfiv18~ãd d~ ~He tJ 
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pal!li reálme:b.te Elstã ctitiJ.:ri:i<ivido .e de que .esta commb!)ão tdrrta pre-
ciso o estadtJ de ~ltib; tle qüe o Gti"Vil:lr.no não tefri :nos meios legaes 
·o 1friotio ·tH:i :ríil1líter-st'J e de ,IJii:irltêr a Rephblica, tião darei · b meu 
vJ:i.td :J;iara qtHl se9a CbrlbEltlido o tl!ltatio d·e Sitio . , , 

Tenho coucluido. 

,O •S'Í!.. SEVBRÍNO VIIDÍRA (pl3là o~-tie11i) Sr. ,pfo~ltletit6, 
r!ltiutliro rl: 'V. Ex: !:itrn 8t:ttlsnlhl tl ·Stifiiidb si ctiiibede l;lNlrdgáÇãt:J tlli 
htJta âbê §et voi:atlti tJ .fjrdjefüti. 

d ·l'lrt. PJlEsroirn·h: - kirldà iiãd está dadà á hdra. Si nirlguem 
rlidis pe.fiit a, l;>à!avfa; eb.ceHai·ei a ·tlisciil:lsãb ·tl jjrtlcetll:ir-Sê-hâ á 
vtltaÇão; . m, pl:Jilél±i, aigueili pedii· a p!iiávra, ci:Jhsi.Jltarei então ab 
Senado sobre a proTogação. 

b SR . . :Pü~JHhfto M.At:!±±AJJô - Peçb a ·pa!ãvra. 
o 1SR. PRESIDENTE - V·t:tli t!tiMtiltat b Sêliado .t;obi'ti a ·J.:il'tii·Má-

çãti dli htlra .. 
Consultado, o Senado conced·e a prordga~!l.tl til!: hora íi.ité f:itie s tl 

vote tl fütJji:lcUJ. 

O ·SR. PINHEIRO MACHADO - .Sr. Presidente, não v1iii.htl 
propriamente discutir o pfo~ecto sobre o estado de •sitio; para 1i1im 
a r ·esoltição a expressão do vbttl ·da 1i1aidtia sobre o a.ssun1pto es-
tãd defini tivainente assentados pela prévia votação da urgencia. 
céi.m d is bens~ de <todas as exigeiicias regimeuta.es. 

O projecto tem a seu favor a maioria dos membros desta Casa, 
de fórma •que seria Toubar o tempo db ·Senado discutil-o, ou estulta 
pretensão ·de modifica.t o pi·o-posito tltls illusfres ctiHegas. Não é 
esse o meu ·intento. 

Vi'lil á tribuna para fazer uma affirmação ·e trazer um pro-
tésto. 

·Homem •de convicções .e tle bohsciertcia, sei tlar cUIJlJpriin.erlto ás 
obrigações, que o dev.er politJ.co me impõe. 

So-u daquenes que podem ser abtli'recidos e exectadi:JS, pt:irém 
nunca acctisa.dos. 

A niiuha liuhà ·de conducta1 quer Jia vida privada, quer na vida 
publica, tem sido sempr.e pàutada pela honra pessoa.! e p~la digni-
dade civica. 

Os processos escusos, cii.viltisds; hypocritas e eubtei-l'aneolJ . não 
se coadi.II1àbi com ·a nfüilia educa~ão, ctJin o meu passa.do, co.m a 
minha posiÇãb, com a J:J1inha ititloie e com o niert caracter. 
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A hypocrisia occasiona e produz, como na Inglat2na, a venda 
d·a liberdade por Monk. Os pTocess0·s dos subterraneos, das con-
spirações, · dil..s e.rnba.s·caidas, fazem m·uitas vezes, como, por exern-
pl·o, éin França, •!lo tempo de Marat, ensopar o sólo <da· patri·a corm 
o sangua de seus filhos . 

Digo isto muito de -industria, porque. na .época actual, a::s pai-
~ões politica·s ·em desvario tem chegado ao ponto de p-rocurar con-
spurcar .e nodoar todas as reputações, levantando a suspeita in-. 
digna e perversa de que os adv.ersarios politicas· da actual si-
tuação domina~te neste paiz, o-s qua.e3 oon.stituem a direcção e o 
conjunto do partido ·republicano federal , tiv·eram parte diTecta ou 
ir.dir·zeta n:a lugubre tragedia que tanto tem consternado o co-
ração brasileiro. 

Sr. Presi·dente, na ·defesa de meus idéaes, emb::ira de · anim;i 
mesqui•nho, :não sei fugir , não sei ter vaci!laçoes. 

Homem d3 luta, enceto-a sempre e mantenho-a á luz do dia, 
peito a peito, a des·coberto. . 

Não cooheço, Tepudi.o e Tenego us processos do assassinato. 
1 

O SR. SEv~JRTNO Vrnnv1 - Todos f.azem justiça ao caracter d'.l 
V. Ex. · 

O •SR. PINHEmo MAcH400 - rNão ·Preciso e não peço o apoio ou· 
a ap•provaç}::i d.z quem quer que seja para as affi'rmações que levJ 
l' ··Ha-s; basta-me a tranquillidade da m1nha consciencia; é ·nella 
Eómtute que ·sempre procuro inspirar-me como s·uprema directora 

~ de minhas acções. 
Eu lambem votaria. ·syimboli<camenta contra o estado de sitio · 
Porém, depois de ter vindo •á tribuna o illustT.e Senador pelo 

l'::Stado do Rio de Janeiro, affirmando que a concessão desta me· 
dlda deve ser ba.s-3ada .. sopretudo na conf.lança pol!tlca ao Chefe 
da Na•;ílo, para aquelk•s que tivessem de V·otal-a, mtendl, re·pu-
gnando ao meu -E •spir!to a theoria de S. Ex., ent2ndi, repito, qu f:l 
devia. •C·omo S. Ex. explfoa:r o meu v.oto. 

Sr . Presidente, sou 1aique1Jes que -pen:sam que a soci·3dada, 
Estando am\açada, periganp.o a -ordem publica, as ·instituições, nã'.J° 
ha vacillar, ' todos os pod(lres publicos, Ce>!1gregados, harmonicn8. 
cohe.sos, d~vem procuraT foTUficar o Poder Executi>vo, que é o 
poder essencl.almente agen·fe na. communhão social. 

Em taes conjuncturas. é essencial que da parte daquelles qu•' 
del egam ou votam .a medida extrema, de tanta gravidade, hafa 
certeza de que exiíite verd!\'deiro perigo publko, isto é, que a oom· 



105 

1r1oção social verr·ifica-se de facto e que, se .não fôr CJonc2dida uma 
i:·rovidencia de tal excepcioaalidade, que importa incont(:)s<tavel-
mente no ava.ssallamento do direito pela força, no reinado . da pre-. 
potencia e d-0 arbitrio, no dominio ·do ferro -contra .a lei, · a socie-
dade entrará erri completa anarchia e a subversãJo _das °'.'!lStituiçõ;: s . 
será uma consequencia de discreta previsão. Do contrario, . ao Pu-
der Executivo, ninguem póde, ninguem deve, embora tenha cem- . 
fiança pll•11a e inteira no representante da a.utoridade publica. 
confrrir um poder tã.o extenso que representa o. canceEamento, 
posto que provisori-0, das lib2rdades publicas. 

Realmrnte . .'Sr. Presi.de1.lte, não estou convu1cido de que haja 
commoção no paiz e cu11spfração. Esta, se houve, já deixou de ter 
p2rigo, e · vós t-odos sabeis que as cons·pirações só aterram quando 
não descobertas. E se tramou-se cons•piração ella já. explodi-0. 

Já se manifestou por um dos seus agentes ou por um dos prin-
cipaes, que está deba.ixo do poder da justi!;a; p-ortanto, a autoridad .-, 
·pubHca t 2m o fio conductor para descobrir, punir e an<nullar o 
crime que a am eaça. 

A nossa Constituição é expressa e positiva, decla.rando que só-
mente em caso ·de commoção intestina ou invasão extrangei-ra, é . 
permitticlo o estado d-2 sitio. 

Ora, Sr. Presidente, se a ·nossa lei fundamental determinou 
ex-pressamente, precizou os ca.sos em que d·2vem ser suspensas 
a:s garantias, pergunto eu: como admittir. co1fro sustentar a theo-
ria formulada pelo illuistre rep•resenta nte do Rio dB Janeiro, o 
illustre Sr. Quintino Bocayuv·a, de que b1.stav.a a confia•,1ça d.o 
rP·presentante do Poder Executivo para o Congresso Nacional vo. 
tar ·a medida por aqueUe solicitada? 

Acho -que -é um perigo extraordinarlo, senão agora; p,ara o · fu~ 

turo, a vl-ctoria desta doutr'1na . . Bem comprehende o Senado qu~ 
ficaria a Na.ção sob a ameaça imm:•11ente d·e, tods.s as vez ~ s qu 3 
n Chefe do Poder Executlv.o soUcitaJSse do Congresso a lei mar-
rial. sem motivo algum por nóa aprec!avel ou d€ si provado. pois 
S. Ex. não delimitou sinão pela confiança ao Chef.e do ·Poder 
Executivo o ·Que nais mais das vezes é a expressão apaixonada do ' 
partidarismo ou receio dos timidos •ao .portador ·da força, - vermos 
o Congresso decretai-a sem mais exame, quasi automaticamente. 

Iriamos ferir assim profundam('nte a. structura constitucional 
da no.ssa patria, com este ·exemplo funesto, não só revelando pouco 
i< El:o em rni;1.nt~r ·ao Poder Legislati·v.o l1m<a das suas· attribuições 
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mais imptlrtàJtltes, ccJ1rbb decidifüi·o sobi'e materia que só deviamoa 
~«~solver com inteiro cdnhecimehtd de causa e cbnscienctosamente. 
E' esta a veril.ade. (Apo1p,ãos.) 

Senhoi·es, nós, llien11:li-t:Js do Serladd, ainda pbtletiaroos ter ga · 
raritias, màs .o povo? aquelles q tfü não têin privilegios nem prero-
?'GLtivas ? Ilão ê justo que seja betll in E!dita:liai a medida c[ue disser 
1 espei ttJ á •phva!:;ãb das lib~Hiii.deà pübliéas ? 

Sem duvida, e ê pdr isto qtie .digo que, tot1as .as vezes que eslâ 
m edida seja necessatia_. o deve ser Ct!tilpleta e inteira. 

Não comprehend-o ctt:fi:l.o se estàlfül é~a e mahte1tha um ·.Privile-
g,io i;la:râ aql.telles ·êJ.iiti tiecretam <l esttlclti tle füid . . . 

O stt. JtJ1o coitltl!JtJio - ApéJ ladissiitHJ. 
O Sn. P t:N:lil!:rrib MAbtiAí.Jti ~ ... Iiitiitd tll:!:lnbs iiãtJ recbuhet:!:itltló 

a Constituição clat.il!hetlte esta is tfüÇàb !L respeito .tlél é1ejjtitac1ds 
e !füüal:ttife§. 

{j Sll. AtMí.No Air:iroN~tJ - Nãci J:Jtfüsd tlti hil:l>ithd fi:i~Uti . 
0 Slt. P1NRÉI:iil:J MAc:ti..Wl:J - Pela t:!oiistlttiiçãi:J não " 1ik ptivlie, . 

gio expresso deferido aos m embros ·do Con gr esso Natlibrlai. 
O SR. AL11riNo Ab'.li'oNSb - Perdõe-ma; li.d 1ütmos continu e um 

poder . 
O Sn. Jo.Ã:o CoRoErn.o - Não a:poiado. 
O S 1i. Mo1t11.Es B.<t!lRds - b ptoj ecto não t em lini!Üiçãd .!U.gttliia. 
o "SR. ALl\UNO AFirONSO -- Pois devi•a t éi'J ê rtiatetia ·J;lahi, um a 

euierHla que a:pres·enfatei. 
Peço à palavfüi, Si-. Pt·esidetttei parti tlttá1lcltJ tl!io hortvtli· foais 

·;u em a queita. 
o SR. FíNRErM MAciiAJ.Jo - :PrtHestándb ctJntfit tl -eslad·d dê 

>i tio, não tenho em v i•sta q.e rfitJtlo !JJ.~tiin fe!!!Htti.rt1af iü!friHI: be§s6d., 
~uer ela suspeita do Govern.o; qúer da elos rueus advei·satios. 

o SR. Jl!JÃO COlll)EUÚ> - MtiittJ bem! 
ó Sn. PINREiho :vI1<cHJmo - Isto ê1 si por ventura cios hique-

rltos ... 
U:M SR. •SENADOR - Iia.fl devassas. 
o .SR . PiNHEJino ·MAGnAlfo - .. : ·tlâs cl evassa~1 .1!1as peffi.dias occ 

cultas; ela animosidade i110essà.nte; iüilrtertuptá1 elos tb.iinigl:Js shi·-
g.ir qualquer cousa.· .. 

O S1i. AúiiNd AFFbxsp - São ileiores qüe os jt!gunçtis e os 
mJaragatos. 

o Sn. PrNiIÉrntl MACHADO - . . : da qua:l polisa r etlt11tar ·liti Go_ 
vernd a stls'Peita de t;tue eu ou tlJg.tiin dos iii!iittlJi"bS tlilJ tiltec\1112b· cit> 
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paHi.aô f-ePubHcâlio . fédefal tlvem,tJs ctil·iJáHicipaçoo lj:>rdxii1ta ou te-
pibhL: .directa ,bu. lMífecÜt.i±ítfüte, tib âltennaitld hefatldo clti füá 5, 
eu; ln tlieu ittJmé ... 

.ÁLGiJNS Sh!:! . -SENÀDdRJ!J~ - E htJ tlé tddos hós. 
b Sn. P±:Nil.E1ntJ M.to:lfaul1 - . .. e ho lie ·tddtJs ds meus ámÍgbs, 

recl.rntilr1. tJs tls pí1eFôg.retlvli:~ i;Jatla·irl&nttlHi!i. é A1Jtlil.Wos.) 
O •Srt. J tn.o CdiWJiiThd - Agohi 111ei.~ rrlo, iüt1epe11tletite .ao estado 

de füHtJ1 
·d Sii: PíNl.J.JtlfüJ MAo1LAlfü - ,Sr: :J:lresil:telitt!; d.éixd tt tf'ibuii,'t la~ 

vd!fitlo tJ rlieH ~i·dHl~ttJ btHitHL !J: inet1HÜJ tiHe !HlittJ jã ·e!füu tlecteta:üa 
peJ.o Senado, em vista .aa manifestaçã(j lia tt1áltJtia; e tjlie vêm aiber-
reaf a :&a!iãi:J1 seh:l. 1iatei1: l:!iit:Nltatl ttJ; ,j,ierlgô tLlgti'l±t t[tte atiieac a 
o.rdem publica. (Muito bem.) ( *) 

8lj;tJ 1ilias; iii;Jtiial!iits e ·rli:Jfüt§ cfütiltttil!tanié:hite mn discu!ls&i:J as 
seguintes •emendas: 

,Em v•ez de - 30 - diga_se - 2tJ :tua!!. 
Em 12 . ti ~ iiéJHnílbrtJ .tle i8!J7. - Á.HrUnd Af!ti?tsb. 
A'.s palavras - 1g:H-a,tltht~ ·t!tJtlslitticiOhães - :ü;cl:escertte-!fü -

excéptci a rl:\sjl~i·tb .de :dej;ltitaiitJ$ e Stfüatlotes fMetatJs, sbfütl os 
clt.iaes rllí:d ptl!:1ti iialia a i:iib!:1Hieatjãd Ptilitic!i tld êfütuo t1e sititJ. 

Eili i2 tie tlbve±tli:J.to ·iie i897. - À.l?liini:J AfftJ1Mº. 

'±1Urigilelli p·e!:Hntlo a i:ifüâv+a, e1iC~ftac!J';) a tll~btísÚid. Encerram uto 
segue-se ei:ri ·cii.scussãb, tiuê se enc~rra sbtn rieí:Jatc, a àrL 2· da da cliscuasrco 

proposição. 

o SR. :R.Ái:k±:ild :J:lAiiemi;i,Os (fje/à tMlli1n) - h!tjltt!t vbtação 
nominal para o ah. i 0 da prdi.foslçã8. 

Posto a votos, é aipprovado o requerimento . 

d ElR. PRESi:í:lEN'Í'E - VaeJÜJ pi'tJêeci.ei' 'li chamadh Ptlfa a 
votação nominail do art. l ", salvtJ tts eílitfütltts dtJ Si'. Alrl:l.irlo Af-
[onso, devi:lti-iitJ fesponcÜW - ~it±t - tJS serihtli-es qtie tJ àij,JprtJvarem 
e - não - os que o l'ejeitarem. 

Ptot}g!:J.e-se ã chaniadri. ·e i'Mptitltlem siiii ds Sf~. Jlfüquifü Sar-
mento, Frandsco Machaido, Justo Chermont, Benetlicto Leite, Go_ 
mes tle Ca:tlHtJ, Be1fbtt Vi-e1hl; Ndgltelta Parahaguã, i>MJs Fe.r~lfüa, 
OrUz, Joákiin Cáíhinda, Ai>lne!da BatMito, GdrlÇàlves F et11eirà, :&bsUJ 

(*) Depois do Sr. Pi•nhefro Machado, 1'àl1a b St. Afünluo 
Affonso, cujo discurstJ fülb êti,rl~ ttt t1o§ An1ities. 
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I! Silv.à, B. de Mendonça So·brinho .. Rego Mello, Coelho e Campos, 
i;tosa Junior, Ruy Bar.b(}sa, Severino Vi•eira, Virgilo Damazb, Hen-
rique Coutinho, Poroiuncula, Quintino Bocayuva; Eduardo Wan-
[!enkolk, F e.Ji.ciano Penna, Gonçalves Chaves, Rodrigu es Alves, Paula 
Souza, Moraes Barr·os, Joaquim de Souza, Gen eroso Ponce, A.quili·no 
do Amaral e .Joaquim Lacerda ( 33); e não, os Srs. Lauro .Sodré, 
João Co.rdeiro, Pedro Velho .. Almi·no Affonso, .José Bernardo, Abd on 
Milamez, .Joaquim Pernambuco, L eite e Oiticica, Domingos Vi-cem.e , 
Thomaz Delfino, Fernando Lobo, Caiado, A. Azeredo, Estev.es .Ju-
nior, Gustavo Richard, Raulino Horn, PinheiTo Machado, Juli a 
Frota e Ramiro Barcellos ( 19) . 

O SIR. PRE.SIDENTE declara que o artigo foi approvado por 
33 votos contra 19. 

IPostia:s a voto•s, são successivamente rejeJitadas as .emendas do 
Sr. Almino Aff.onso . 

.Approvação da• Posto a votos é approvado o art. 2°. 
proposição E' a pro.posição adoptada •para passar á 3ª discussão. 

Veem á Mesa as seguintes declarações d-e voto : 
DeclaraJmo·s que os npssos votos contra a emenda r elativa a 

immunidades ·parlamentar.~s não importam o r ecQlnhecimento de fi-
carem ellas suspensas ·dupnte o estado de siti:J, por isso que as 
reputamos resalvadas pel11 propria Constituição 'da .R epublica. 

Safa das sessõ-es, 12 de novembrn de 1897. - B en ecl!ic:JJ L eit e. 
- B elfo,r t Vieira. 

Declaro ter votado cqntra a emenda que res:llva as immunL 
U.ad·es parlamentares, por iLc.red.itar quG estas não .se comprehendem 
entre as •garantiaJs c:Jnstltuclonaes de que trata o a.rt. 80 d a Con-
s!tuição. 

Sala das sessões, 12 de novembro de 1897. - F . Machaffio. 
r>edaro que votei a f\tvor da emE·nda qu e exclue ·do estado de 

s!tlo as lmmunld.ades •Patl\tmentares. 
Sala das s·essões, 12 d~ novembro ·de 1897. - Ruy Barbosa. 

iO SR. PRESIDENTE - :Está esgota.da a ordem do dia ·e vou 
levantar a sessão. 

Attendendo, porém, á urgencia votada ·pelo Senado, p.ara a 
discussão da proj}osição T~lativa ao estado de sitio, a sua 3ª d-is-
cussão tel'ã Jogar em uma ses•são nocturna, hoje, qu-e convoco par:i 
as 8 horas da noite. 

Levantaese a sessão ás 6 boras _ da tarde. 



SESSÃO NOCTURNA DE 12 DE NOVE·MBRO 

O SR. RUY BARBOSA (*) - Sr. Presidwte. deixei para ~ 3•diacuss1io <la.-
noite uma ligeira r esposta ao i!lustre ·s enador pelo Rio <le Janeiro proposiçtlõ 
r uma pequena rectificação ao ·di-scurso do nobre representa•nte do 
Estado do Rio Grande do Sul. 

O nobre •Senador pelo Rio de Janeiro felicitou-ae por ver con-
fassada aqui a doutrina formulada por S. Ex., quando elabo-rou ti 

parecer que senio de base ã approvaçã-0. pelo Congresso, dos 
actos do Governo do Marechal Floria•!l-O Peixoto. 

A <loutrina ·de S. Ex. consiste na opinião de que o estado d ~ 

sitio abre um interregno ·completo na vida constitucional do paiz; 
que por elle cessa a Constituição e o Governo ('!ltra no .uso do arbí-
trio illimitado. 

Esta é, sa me nã:i engan-0, a theoria do meu illustre collega. 
Direi a S. Ex. que não me conformo com essa doutrina: 

direi ao Senado que. votando pe.Jo estado de sitio. n3.o podia estar 
no meu pensamento subscrever a th&oria, tão eloquentemente de-
fendida •pelo distincto Senador. 

Para mim o estado de sitio abre uma situação excepcional, 
modifica o esta.do constitucional do paiz; mas não coustitue um 
interregno, não susprnde a Constituição. 

São expressas as palavras do art. 80 do pacto co nstitucional, 
onde se es tabelec qu e o Cong!'Ea3o Naciona.l suspenderã as garan-
tia·s c:onstitucionaes . SuspC'.n.d ar as garantias constitucionaes nãv 

( *) Não foi revisto pelo orador 3ste discurso. 
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é interromper a Constituição. O legislador constituinte podia ter 
facilmente empregado uma expTessão pela outra, S·e o seu pens·a-
meruto fosS€ tão severo e tão radical, quanto o entende o nobre 
Senador. 

·A s'llspensão da Coll!stituição Tepubli-cana, como o intereguo füc 
vi•da constitucional do paiz, seria uma d ~·sgraça. Importaria na 
:çrivaç;ão abs.oluta do pri•ncipto da legalidade. 

A meu ver, a suspensão das garantias constitucionaes con. 
siste sir1wl~Rli>P.t~ P.!L 13Pfl'~ep.sij.p df1§ fPl'i:lliJ.a P.foteptgri!ê da legal!-
daid·e, em relação a certos direitos, cuja limitação está ligada á 
n ecessidade de repressão contra o ·crime, em graves situações que 
justificam a declaraçãio do estaido d·e sitio . 

<Muito·s direitos dos mais sagrados e dos mais fundamentacs 
na vida de um povo livre, de um povo civilizado, existem, nos 
qua;es, ainda decr erando o estado de sitio, !lerá sempre vedado ao 
Uqvepnq t~cµ.,r. 

4'lls}m é que q cHrlilitq cye propriedf).de ... 
O Sn. GoNçALvJBs RA111:os - .ApoiaClo. 

1 • 
Ü Sll. RUY BARBOSA - . . . e a Vlda flUP.+alla llflll •ílil!ê)tQ§ fiJTJ,-

damentaes da consciencif!-, que se acham n/ilsioe PiMl/:/. A- Çf>n§titui-
ção abolio a pena .de mqrte; J3 acaso, pfide um Gpvi;?ri:rn, .soP. i:i g~ 

tado de sitio, mamdar e~eouta.r a pen4 ultima eQJ. oide:füj.os f311f3Ilê/-
tos? Não, senhor e.s . ( A 'IJpiacios-.) 

A GonstHuição, afiança a 1pro1prieda4e ; e a;pa.po nóde ,o Gover 
no, sob ·O .estado de sit<io, dec11etar o confisco? 

O Síl. MonAEs lilAJmqs - l?óde usar da proprisdade navticulnr, 
nesses casos, sem i•Il'demnizar . 

O Sn. GOi\rns DE C4srno - Seiµ indemnizar? 
O Su. MonAEs BARROS - ltndemnizam!o posterio11nente. 
O SB. RUY B.ARBOSA - A indemnização posteri·or não é uma 

negação do dfreito de prppriedade; é o seu r econ)lecjmento. iMesmo. 
nos casos de guerr<J. declarada, os Governos são obrigados a inqamorr i-
zar ~ propried!Lcl·e depredada, ·quando a destruiçij.o con:;ytitu~ parte 
das m edidas prerpar atori11s •dfts .oper@.ÇÕes ·militares. 

A devastação da nrop.rie·dade, e:m pleµa gJJPFfa, eµi pl.e1w cam-
panha, n ãp ~stabelece a responsabilida·i'j.e do Governo; se, porém, 
foi :realizada como mp. dos ·a.ctos -preparª'toii.os d·El d.efe"s!), ou c:e 
ataque em ·E-stado ·de guerra, está suj ei t a á r egra geral que pro· 
tege o direito de prppriedaide . 

Portanto, Sr. Presidente, com maioria de razão, a r espeito dr; 
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estado de sitio, que é rµuito menos dp que é o estado ele g ueirrn, 
ir.ão se pód.a · r econl+ecer ::io Gov·e11110 ·o diuei to de violp,r a !Jl10'P l'i fl-
daide, ·ou , p elo menos, •de •s urppvimih1., de confüS<oal, [!., de 1oas11ar r• 
uso da pnoppi~diji(le. · 

1S0b ·O Imperio, sob a u rne.n oia da neoessii:j.l'tde immcdiata, o 
uso desta p1•·opried$dfl paptiaul;rn porle..r(~ t,alve~ legitimar 1 ê um :). 
opiniij,o qJ:).~ aventuro SBl,1!). !llais estudo; futis O l.lOl]. l'f3CQJlQ.BCÍlTI>llltO . 
fi car á sempve SlfbentaJJdii.J.o e a i):)!deu}J~ii;ai;iio rrnsterio r oC•!lEJtitne 
o reco1nhecime1).tq <lo diw i to , (4-2JP.iq,ao~. l 

N~o h ii,, po:rrta IJ. t o, -;i, s uspeul:lão elo diveito coníltituaionA-J, l+a .a 
nispen siio Q,as gii,vanti;i,s 1pQ•~f:ltitiicimiae1>, j.sto é, <'!ai; rqeiof:I pr1J .. 
tectorsr>. 4.1!$ ·fóvmiii~ C! i:i 111'il!Zl3ílllll, Q{;l c~Pta:s ganin·tirm da viçla 'VZ-
g LJla11 .do~ Daiza~ HYPSfl, 

:il 11i:rnen1lec:~.e fJ, i::ertgf.'i l'l'SIJeij;p§ a aPQÍlfl l)fOCfli!frntll i:la jµi;tí(ilJ,; 
f i,Lcili tillffi'êlil 1\,(l J'loàef Jll*eGntiyQ Q§ JP.EliD'!? rJI! e)j.ec1ftíl-ll a~ ).lledidq.s 
ele n:ecessidade indispensavel ; 11"1fl'll it Pllll§QPalli:J.iti:J.P iJ+i:liYic!JJM maq. 
tem •i:;e ê t;pnl)em Sl>'JHl fllBJilBJ:J.tOp ~uJ:lflt.~!'P.l:iaC!J~ .e flinçlrunen:taes. 
que sM : f!i o@siii·1:mçip,, p, proprie4aP.e ·!:l fl, viP.a, (IJf/u-itq 1Jf3111'·) 

EJ' .de gffanqgr ai>tlls princiyiq11 qµ f:l i!'lria vecF)io, íl.4Jllitpndo o 
pr inciiPi'fJ 1mntr;1.r. iP. di!, a)?€1ftun+ d,e u1µ intllrri.;gnp i:lfl. yidq, con-
stitµqiemq,l cj.o pa il'ii e é ipP.r iEitP ainlJ.a qµa, a n1f1p!litQ d.e sHuaç~n 
opl)1o fl. de mie pl3 t r wta, ,elJ. di~o q).!e a 11-cçíio do ·eí)tl:J,Q.o clf.'l sítio não 
é preventiva : é .s~ml,lle.sJl1<Wt.i! 11enr_es1ün . 

De qu e se tp11-tiJ., 1Sr . Pveêidmte, na situa!liío actual ? I)e u111 
ciiiI).).e mµlttpio, de d<omi cr imes SJJCcessfvos, de dous crimes gra-
ves, de dous -crtmes que e>sti}o avidenteJUente ligados, ')).ela sua inter-
i:leDen.qeI).oiii. e nelg,s depAP.·denJl}iJ.S qi.ie IJ:J,es B&.o inlrnrentes, a um 
estado .ger al do pa iz, a u m estado geral da opinião, a U1P estq,do 
gio-r.al ·çl.Ml 0;ivi::nmsttmcias soi::ifl,e)>; 1affin1i.4-se, o Governv ·snppõe, o 
f ofle11 )lJXf)Jlni iYP àe·Qlar a .que .sii t11fl.ta de uma qm;pivagilo, ciufos fins 
el!e iJ.Crti·rHta tel' em mãos: aéaso a cpn~I1ir1Lçilo é um facto f\ltul'o ? . 
Não; a. coll'spir11-i;j:io é jurj.dicij.mente 11m facto consummado; ella 
IJO-J}sti tJ.J·e •IlQ!! ili \J.!ll. i:J.elicto p e11pet radn em to elas lJ,s suas partes; 
plla é J;J or si m:p.JJ. entidade juridka independenta. Sua victor<ia 
seria o t riµmpho da. pol.itica a que se liga, seria a sanação do~ cl.i-
P.eitmi a 11ue ena p11atende, extinguiria o ca1,acter de cvill).e, que por 
lei lhe e:?tá associado . 

Antes .da vict:iria, a conspiração é um arime: contal-a, fl;oitdir 
fJQJ:ll ps m.eios -aprop1•iados a isto, debelalLa, não é, portanto, pre-
venir: é repFimili, 
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Logo, mantenho a minha opinião de que, quando não haja o 
que reprimir, não é o caso de impor o estado <le sitio que é, ·por sua 
natureza, ·essencialmente repressivo. 

Declihiadas estas ligeiras observações, que ·O meu •honrado amigo 
e mestr·e me perdoarã fazer com o calor .com que costumo S•em-
pre emittir o·piniões de que ·ÉlS'OO U profundamente conv.encido, pas-
sa.rei ãs l'igeiras rectificações que me propunha em relação ao dis-
curso feito pelo nobre Senador pelo Rio Gra1nde do ·Sul. 

1S. ·Ex. não tem moti'vo, parece, 'Para m e querer tanto mal; 
já fomos. menos mãos amigos noutros tempo-s; militámos juntos, 
eu e S. Ex., na r epressão do contra:bando na fronteira do Rio Grau_ 
de; nes·sa época S. Ex. não me considera.ria ·desaffecto ao seu Es-
tado; estamos juntos hoje,. .empenhados ambos na repressão do con-
trabando na fronteira :republicana: a questã:o é de .entendenno-nos 
sobr·e a marca. Em ultima analyse, porém, seremos sempre ·bons 
officiaes de .A<lfand.ega, um ·e ·outro . 

·S. Ex. não teve razã"O: não tinha fundamento algum para a 
bulha que puxou commigo ·a respeito <lo llfarechal de Ferrro. 

Não pense S. Ex. que ·&u que.ro mal .ao ferro: .eu amo o ferro 
de que se fazem o arado e a locomotiva, de que se fazem o<> trL 
lhos e as pontes; - mas, senhores, para o soldado, o forro se 
associa ao fogo ·e ao sangue, não é 'O culto do ferro ·qu e temos de 
ensinar ao soldado, é o culto do direito. (Apoiad:os.) 

.Quando um grande homem ·de guerra, quando Nelson quiz es-
tabelecH o primeiro dos princípios moram na vi·da do soldado, dí-
zzndo: "A .Inglaterra espera que cada homEm cumpra o seu d·ever ", 
havia €€il:abelecido ao mesmo tempo o pri-meiiro dos p.ri•ncipioo na 
vida moral do cidadão. 

Não fui ·eu quem ligou o Anspeçadct de F erro cio Marechal ele 
li'erro a associação é feita pelo primeiro ao segundo; natu.ral-
mente n.a sua ürgenua pretenção de S·old ado ambicioso, aquelle não 
teve outro intuito mais do ·que se approximar deste. 

Acred'ito que todos os rnarechaes tenham a obrigação de ser de 
ferro; mas o que recommenda os marechaes á gratidão e á estimÇL 
do paiz é a ·sua fidelidade á l e·i e o seu amor ás instituições. 

·E' o que o nome de - l/f arecn.az ele JJ1arro - não ensina aio soL 
dado; é justamente o que o - Anspeçada ãe Ferro - esqueceu nas 
tradições de seu pr.edecessor. 

·E vêde com que facilidade elle tirou a conclusão; não buscou 
im'itar o modelo nos actos q-e civismo que, na opinião ·de seus cor-
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religionarios, o recommendam á gratidão da Patra, coroou-se com 
o nome de - Amspeçacla ele Fer110 - .para executar um crime, para 
su.pprimir um general, para ·extingu.ir a vida do Chefe do Estado. 

O nobre .Senador foi, portanto, injusto commigo, attribuindo-m:i 
uma fil'iação que por mim uão foi feita; .a mim me coube ape_ 
nas, si culpa é, a ·de registrai-a, aos philosophos_. ao.s legisladores 
a:is estadistas, para d·eduzirem ·desta asso·ciação, que não é minha, 
as consequencias naturaes 1que a ella se ligam. 

Qua:ndo disse ·que o nobre Presidente da Republica, que o Go-
verno .actual tinha .por apoio a opirrião do paiz, senhores, evidente-
me·?- te eu não quiz excluir o exercito, ·evidentemente eti não tive 'J 

pensamento ·de •excluir a força armada, porque a força armada, por-
que o exercito, para mim não ex•iste bgitimamente senão dentro da 
opinião nacional. (Apoiaaos.) 

E' o seu -orgã:i, é o seu instrumento submisso. 
Fôra. della não ·pôde ter sinão uma ·existencia eriminosa, bar-

bara e detestavel. 
Quando disse, .portanto, que o Sr. Presidente ·da Republica sen-

tia .apoiado o seu Governo na opinião nacional, eu queria registrar 
que c:im elle estavam todos os instrumentos legaes da vi.da consti. 
tucional do paiz. Suppunba, devi.a suppór. que onde se achava a 
opinião nacional ·estaria o e:x:ercito. 

'Ü S11. PIRES FERRlilRA - Pôde garantiLo. 
O SR. Rrn BARBOSA - Não duvido; é essa a minha con-

vicção. 
O SR. PrnEs F EBCEJRA - E Deus nos livre que não seja. 
O SR. RuY BAHBOSA - Mas n esse caso mesmo, nã-0 fui eu quem 

fez a separação, porque não conheço soldados divorciados de seu 
paiz; não conheço exercito desobediente aos superiores. O exercitn 
é a instituição essencialmente submissa á lei; é absolutamente sub-
ordinada á autoridade dos superiores. 

E', s<J me não engano, a doutrina eonstítucional. O princip:.c 
republicano é uma verdade necessaria, i•ndispensavel á existencia 
de todos os povos livres . 

Não vim tambem, no discurso hojz tão mal proferido, sob •) 
peso da molrntia que me affligia e me afflige, . açular odios. N-i.:i 
vim reabrir a chaga de ressentimentos antigos. O nobre Senadu 
pelo Rio Grando do Sul foi profundamente injusto commigo . 

Posso ter as paix~es n obres. ardentes, impulsivas, Que ínsp!. 
8 
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ram as convicções profundas, formadas uo estudo, ua experieu. 
eia, no soffrimeuto de 1onga vida politica. 

üdios não tenho ·por peior<>s que sejam os meus adversarios; 
1;rn minha co•11sdenci.a procuro sempre estar a'O lado . delles, cou -
t.ribuindo para o bem pub1ico do pa.iz; •PO·r.que quanto maior fõr ~ 

i:;olidariedade existente entre as div ersa$ O!Piníões que dividem a 
nosE",a vida intellectual e politíca; .quanto mais completa :l'õr a 
ú'nião dos grupos differentes em tor•no d~ .uima mesma Ídéa, de um 
mesmo programma, mais p:robabilidad:es ha para nos convencei·-
mo.:; de Clue trabalhamos pela verdade, pela justiça e p ela .salv"-
ç,;.o do paiz. 

Quando me· referia ás origens remotas, a meu ver, talvez sBm 
fundameuto, mas segundo as minhas convicçoes; quando alluclia á:i 
origens J.onginquas ·da situação actual da nossa terra, procuranuo-as 
ne•3sa falta de co.ragem ,para cortar de uma vez as ~ossas ligações 
wm o conflicto que por tanto tempo nos dividio; o meu ·pens•a-
rnento era o de uma palavra .de paz; era 'O que nunca deixoJ. 
de ser, o de sustentar o 

1 
dkeito que temos nós, brasileiros, de 

a efender as opiniões mais opp.ostas; de •nos su'bmettermas, na 
noss~ es:phera intellectual, de sermos aidversarios na luta mais 11e-
llhida; quando •se tr.atar de principtos, de idéas, de medidas; ma;G.-
tendo, rporém, no fundo ·do ill'Osso coração o respeito ás convicções 
de uns e de outros; persuadidos de que todos s'O.mos impellidos po1· 
J;Jrincipios igualmente nobre;s; .d•e que o patriotismo é igual ·de um 
fado e de ·outro; ·que não ]lá nesta terra ihitt1.ig0s das inatituições 
·es:tab,e!ecidas; de ·que os . 1fnicos obstaculo·s que podem oppor-se á 
estabilidade dellas são os ·~ue resultaram dos ultimas ;restos de um 
regimE•Íl destruido', dos ultirrws r e-stos de paixões mal extinctas; 
ma;s que n() fun.d·o todos sonios BraJsilekps, todo'8 somos _ patriotas, 
t9d9s ÇJ;1Jere1I1,os a Reipqbli.ca; todos, pais de familia, esposos, _ .in . 
teressados no bem 0ommu~11 e .na segurança desta instituição em 

" .. ,. _:;u~ vive:~'Os.,. . 
' Não p'óêlemos ter outro interesse senão o de um regimen de 
tranqÚillidade, de um l'eg~men de hornra, de .trabalho e ·de pro-
gress.o Que nos rehabilite, que nos ·engrandeça, que convença ao 
munclo ·civilizado de ·que nãio -fomos sómente imitadores inco•21-

r:..s-~· seie~~te_S ·êf:e fór1nas politicas Para as quaes a nossa Patnia não ·es~ 
;"i" ~'. ' "''tivesse" preparada; 

G);;','::, ... · >(.JIÍÍÚto bMni; niuU:o benn. Paimas ·mas galerias, d.as quaes são 
" · cr11rMné~saoos· flores sob1'e fJ r,rauor. ) 
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O ·SR. PREJSLDENTE - AttenÇão! Peço aos Srs. espectadores 
que se co11servem com todo o tes.peito diàtite dos representwntes da 
Nação. 

Não posso p.ermittit manifestações •nem favoraveis, nem con-
trarias. De outra fõi'ma, serei obrigado a aipplicar as d113po6.tções 
d o Regimento_ 

O Sil. ANTONIO AZEREDO diz que após o b1'i1hante discurso 
do ·eminéute Senador ·pela Bahia, que sabe com a sua palavra ima-
ginosa faseinar ·e demover col1lsciencirus, · comprehende o SE!nado 
;;. temeridade do Qrador occupando .a tribll•rra neste m-o1neí1to para 
justificar -o voto que vai dar á prnposição da Cama;ra dos Depu .. 
t;:,,dos . 

Ator'd.o!Ldo àinda p elas arações ptmlütlciada>s ha !lessão dil.Ii'nli. 
pefos i!lustreis r epresentantes da Bahia e do Estado do Rio de 
Janeiro, não se achando o or!lidor de accôrdo com SS. EEx. em re-
lação á coherencia que àínbos pretenderam sustentar; priífleiro, em 
c1uanto ao que es;cr eiVeu eminente publicista bi'asileito; hà cihc? 
annos atraz; .segundo, quanto a;o ·discurso do representante do Rio 
de Jam.eiro, em ·cohtradicçãv com as stias id<éas :ri.a irhp·r en!:la; pede 
o e>ràd·or v·enia a biti - EEx. rpa,ta discordar de ambos, ctlm o ,tJue po-
derá justificar o seu voto contra o estàdd de sitio_ ' 

A seu ver, obedecendo ao dispositivo do art. 80 d·a Ctini:l tituiçiio 
Feder.ai!, não ·existe nem uma n em outra <:ousa; ha i'Ilcontestav·el-
mente u!ila ébmmoção na;óol.ri.al; commoçfto ife dôf Pelo bM'haro as-
sassinato do glorioso Marec'hal Carlos Maichado de 11·.LttenCJoutt, e 
i.:ma •CJommoção de alegria pelo salvamento da vida do Presiden:'.:·; 
dr. Republica . 

.Commoção intestina, porém, nãio ha; e a pro-va é que aqui 
mesmo :aa 1Qapital Fed-eral, para Qnde se pede o estado de siti", 
e na ôda;de vi.sinha, depois dos disturbios das noites de 6 e 7, nz.. 
perfeita calma, o que não póde justificar o sitio que se pede pa<:J. 
as duas cidades. 

Um protesto deve fazer como membro do partido republicano 
federal ·contra algumas palavras do il!ustre representante da Ba . 
hia .que, no seu 'bril'hante discurso da sessão diurna, ·disse (lê). 

E' seu d ever protesta;r contra as phrases d() illustre Senado!' 
e .o faz para tirar ·de sobre a opp.osição a Tespons·abilidade que á 
mesma qiuerem lançar, attribuindo-lhe injustamente .idéas, pensa-
mentos que jámais po,dia ter. 
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Fazendo o protesto contra as phrases d·o illustre Senado!', e 
1ião quer endo occupar ·por longo tempo a attenção do Senado qu e 
esbá andoso por rupprovar em 3• discussão a lei elo sitio, t ermina 
o orador ·dizendo simplesmE.tnte que vota .conbra o es tado cie sitiJ 
<'m nome da liberdade de mais de ·600 m il a lmas ci o Distristo !Fe-
deral e da ·cidade de Nictheroy e em nom e dos principios republ\ . 
canos . 

T eru cone! ui do . 

Ningue.m mais pedindo a palavra, encer ra-se a clisc ussito. 
(Hei rnanifestaçõ es nas gcilerias .) 

O SR. PRESIDENTE pede ás galeTias que se mantenham eru 
perfei·ta calma, :r espeitando, como devem, a<S 'deliberações do Sena.-
elo, s em manifestações. 

\..pprovaç.iio da Post a a votos, é apiprovada a proposição; e, sendo adoptada, 
proi:csiç1ío vai ser enviada ao Sr. Presidente el a R epublica. 

Vem á MH:>a a seguinte declar ação de voto : 
" Declaro que vote.i contra o projecto de lei que decreta o e : 

lado de siU.o, por jul gal-p desnecessario. 
Sala àa<S sessões, 12 d~ Novembro ele 1897. - Jo s(; B erncircla . . , 

O SR. PREJSI'DENTEJ - Nada mais havendo a tr.atar, vou 
lev;;;11tar a s essão . 

L evanta-se a sessão ás !J horas e 15 minutos da noite. 
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NOTA: 

ATTElXTADO DE 5 NQVE;\CBRO 

Projecto n. 50 

Em 12 d e Agosto foi a imprimir o parecer. Em 16 entra 
em 2• disc. Oram os Srs. Serzedello Corrêa e Luiz Domlngues . 
Em ·17 IQra jo ;Sr. Le'avigildo Filgueiras Em lB o r am os Srs . 

1 
Vergne de Abreu, NHo Peçanha e Rivadavia Corrêa. Em 19 ora 
o Sr. Barbosa Lima. Em 20 é lida uma emenda do Sr . .João 
de Siqueira . Ora o Sr. Seabra. Finda a ordem do dia, o orador 
obtem prorogação para continuar. E' encerrada. Em 23 é votado " 
approvado em votação nominal o projecto e r ejeitada a emenda elo 
Sr . .Joruo de Siqueira. O Sr. Vergne de Abreu r equ e r e obtem dispensa 
de inters tício para o projecto entrar em 3• disc. na sessão seguinte. Em 
24 entra e m 3" disc. Oram os Srs. Barbosa Lima e Seabra. Enccrrad:t. 
Bm 25 é approvado. A' Commissão de Red a cç:ão. Em 27 vae a imprimir 
Em :n é approvada a r edacção final. Enviado, ao Senado na mesma 
data. 





SESSÃO DE 5 DE :\1AIO 

Senhores M embros do Congresso N acional - P elo dacreto ln- Mensagem 
gtslativo n. 456, de 12 de :novembro do anno passado, foi decla-
rado em ·estado de sitio -0 tErritorio do Districto Federal e da 
comarca de Nicth eroy, do Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo de 
30 dias, 

Por subsistirem os mesmos motivos qu e determinaram aquelle 
a.cto do Congresso Nacional, proroguf i o estado d-e sitio, pelo de-
creto n. 2737 de 11 de dezembro. até 31 d-e janeiro, e pelo decr eto 
n. 2810 desta ultima data até 23 de fev-er eiro. 

J'ara satisfaz<.r o disposto no art . 80 § 3° da Constituição, cum. 
pre-me r elatar-vos as m edida.s que foram tomadas pelo Governo 
durante o estado de 'sitio e gue fo·ram julgadas necessarias naquel • 
las circumstaucias. 

Diante do tremrndo attenta.do de 5 de novembro, qu e denun.-
ciava desde logo a ·existencla d·e uma conspiração para fimi pol!-
ticos, o 'Governo ordenou que a autoridade policial iniciasse sem 
demora os inqueri·tos e syndlcanclas precisos, com -0 duplo intento 
de descobrir os co-autores e cumplices dos crimes que -const:ituiram 
o referido attentado, afim de en_tregal-os -0pportunamrnte á acção 
da Justiça, e de verificar a extensão e importancia dos ·elem€'lltos 
da conspira.ção que, n-esta capital e nos Estados, agiam no empe-
nho d.e perturbar a -0rdem e da apoderar-se violentamente do Go-
verno da R epublica . 

Conclu ido o inqu erito especial sobre os crimes pra ticados no 
Arse:nal de Guer.ra a 5 de novembro, as provas colhida.s indicaram 

• 
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como r·esponsav·eis os seguintes individuos: anspeçada Marcel!i no 
Bispo de Mello, Deocleciano Martyr, José Rodrigues Cabral Noya, 
capitães Ma.noel Francisco Moreira, :Servilio José Gonçalves e Mar-
cos Curius Mariano de Campos, Umbelino Pacheco , capitão-ten ente 
Rodolpho Lopes da Cruz, major J erooymo Teixeira França, t e-
nente-coronel Antonio Evaristo da Rocha, José d·e Souza V·elloso, 
Fortunaito de Campos Mecleiros, Joaquim Augusto Freire, Dr. Ma-
noel Victorino .Pereira, senador João Cord-eiro, d eputados Fran-
ci.sco Glycerio, Al·e:içand:re José Bai,bo11a. Lima, Irineu Machado, 
Torquato Mor eira e Alcindo Guamabara, contra os quaes foi ini-
ciada a formação da culpa - a de uns perante o Juiz cri'minal do 
Tribunal Civil e Criminal, em virtude de d enuncia d ada pelo 3° 
promotor publi co desta capital, e a de outros perante os respe, 
otivos conselhos 1milita:r es, por ·estarem su jeitos a esse fõro es-
pecial; exceptuados os indiciados que, por ser.em membros do 
Congres·so só ppdem ser proc('ssadoi:; m ediante licença ·das r aspe. 
otivas Cama.Tas, como preceitúa o ;nt. 20 Q.a Constituigão . 

•Dos inqueritos feitos, quer ~obre o abtentaJdo de 5 de novembro, 
quei· soJ:>r\'l f<i.ctos diversos ~ue ao mesmo se ligavam ·por Cliroum-
stancias immediatas ou meÇliatas, ficou o Governo i-nformadod e 
convencido {le que, a datar de março Q.o anno passado, foi iindciada 
e ma.ntida a conspiração, tanto dos indiviquo13 co-responisav•eis pe-
los crime:;; do dia 5. como d·e muitos outros - todos elles no em-
penho deHbernJdo de ·Clepôr.me do Gove•rno por todos os m eios, 
ainda o!\ mwis viole1ntos, inclusive o assassinato, cl·e que com ef-
feito chegaram a lançar mão . Por i:;;so, e para fazer cessar tão 
gr ave estado d e cousas e assegurar a esl:abiliclacl e da, ordem pu-
blica e do Governo Constitucional, .inutilisando •esse con luio cri -
mino:;;o qne ameacava a s orte da propr ia R epublica, tive necessidade 
de usar das m·edidas que siio facultadas ·pelo § 2° do art. 80 d;i, 
Constituição. 

IDm consequei1cia, foi eff:ectuada a. ·deteinção de alguns indi-
vidtJPE\, i:iesta ciapital, em logar não destinado a .r éos el e crimos 
comm'l!ns: µ, <le Ulls - .porque sabre elle s houve, desde 1-ogo, provas 
da 8ua coparticipa.ção nas crimes do att·entado, ·e a el e outi•o.s __:___ 
poTque ·eram non10açla1nente r eputados cooperadores maia activos 
e inf)ue.ites ·e por i'sso '.lfü\,is per igosos na obra da coll'spifa,ção. 
Quanto aos primeiros, concluido o ·inquerito polioial, o Governo os 
enbregou ás r espeotivas autoridades procee:;;antes; quant o aos se-
gundos, foTam conservados d etidos até qu·c, ·J?uxecendo ao Governo 

• 
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suffioientes as medidas tomadas de v!gilancla ·e llrecauçii.o Pftra 
destrU'ir os planos e ·Os elementos com que podiam contar, mandou 
r·estituil-os á Uberdade. 

iF-<>i o que se deu em · relação iao senador Pinhefro Machado 
e d,eputBJdos 'l'imotheo da ,costa, José Marianno e outros. 

Tientre o·s dive11sos ·detentos 'entendeu, po<rém, o Governo que 
era .necessaTio d-estacaT alguns, cuja influ.encia nos ·elementos de 
pertu!'bação da ordem paTa fins -políticos ·tornava-oo perigosos, se 
pmrmaneoessem nesta capital; dahi o decreto d'e 21 de jfl.Ileiro, que 
destel'rou o senadoT João CoTd-eirn, os d-eputaéj:os Alcindo Guana-
baI'a e AlexandTe J osé BaT.bosa iLima, o maj9r Thomaz Ca:valcanti 
de Albuquerque, Frederico José de Sant'Anna sNery e José de Al-
buquerque Maranhão . 

Alguns destes tambem eram indiciados ,nos crimes de 5 de 
novembro e po:r iisso o GoveTno ,scientificou 'em tempo as autori-
dades processantes <la medida do desterro que os compr-ehenqia, co-
mo t u do v-ereis dos -documentos juntos. 

Nií.o tendo OlJtro fim senão evitar a presença daquelles indiví-
duos nesta capital, pelos motivos expostos, designei para sitio do 
desterr9 a ilha de F e.<rna)ldo «:le 'No<ronha, qlje, alám de não ficar 
mui-to distante, tef)l <1-i-ncla toqas as ,condi!;Ões ele salllbridade e con-
forto e -p.ro-nwto!:) :rµeios de q:i:tnmunioação . 

A medi-dii. do d·esteno foi, mais tarde, redu~ida a qi:iatro qesses 
indivtduos, tendo cessado, em 29 de maTço, em i-elação a José de 
Albuquerque Maranhão e Fred·erico José de ·Sant'Anna Nery . 

O a,certo destws m·ed<idas - detenção e desterro - ficou ainda 
compTovado pela tranquillidade de que gozou 'esta capital durante 
o estado de -sitio e mesmo depois ele cessaido este, em 23 de fe-
vereiro. 

:EJntretanto, tendo a ~ -<l e maTço o_ Supl'emo T1•ibunal Federal 
CQJ'tcaçlido o,rclem nara llle serem a,pTlesentados os desten1BJdos, a:t-
tendend-0 'ª sua petição ele habeas-corpiis essa trmnquillidaide ·ce»-
sou subitamente e r ecomeçou a appreJ:ien::ião do '8il'J:ÜTito publico. 

Oê llH!B·lP-Qll i;ll'l:l,ivi'UlHl!l ÇlJ!-fl h:wiam sido · Çletentos Cl'IH'ii:nte o 
. estado de sitio, QS lJ.g·E1J'lte13 co114eci!'loe ele ·!'le1:1prd·em, Díl i11imi15ps 
decl11.raclqs do Gqn11110 e Pitl'tid;,iTios e")l:iJ.ltadPS dos ·cleste11T1fl.QO!l, ani-
lllf\dos pr:ir ftl~a !'lecisãp, retomaram su~ posições a,ntariores., re-
çon1ecarmi+ as ft-IP lef.1.Qí+~ ,e os planos de novafl p erti1rb~gões da pr-
<lew . 

· Não ol;lsta11tc, o Qoverno wa.ndou apresentar os desterrados ao 
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Supremo Tribunal e presto u-lhe os esclarecimentos solicitados (do-
cumento n. 10) , confiante em que esse Tribunal mais uma vez re-
conheceria a sua incompetencia para decidir no caso suj eito. 

De facto, assim succedeu, e o Supremo Tribunal Federal, por 
Accórdão de 26 de março, confirmou os seus arestos anteriores do 
modo o mais expli cito, como se vê do s ~guinte considerando: 

"Pvr cons-eguinte, se a;o Congresso é qiie privaitiva. 
m en l'p assiste a aUribuiç<To vao·a c:onhecer ele taes m eeU-
das>, que ~e resu.meni nei eletenção em,. lagar não destinado 
aos réos ele crimes cOmmuns e no clesterro 11ara oiitros si. 
tios do t"en-ito'r-io nacional, claro eStcí que não cabe ao po· 
eler JueM.ciariO, sem viOlen ma elo sentic/:o no.tural eleSsas pa. 
provas, apreciar semelhantes uctos, até que o aungresso 
ten ha, sobre elles morn,ifeS·tCLelo o seu juizo político. " 

As cousas, porém, não ficaram ahi. 
A agitação havia r ecomeçado com intensidade. e por isso devia 

pers istir •em seus intentos ·I 
Na mesma sessão em qu e o Supremo Tribunal Federal se de-

clarava incompetente para conhecer das rnedidas do ·estado de sitio, 
os partidarios dos des terrados annunciaram qu e nova petição de 
habetis-corpus seria, sem demora apr rsentada a favor dos mes-
mos. 

Effectivamente assim o fizeram, e o .Supremo Tribunal F e-
deral, em sessão ele 2 d·e abril, ·expcdio outra •ordem para qu e os 
desteTrados lha fossem apresentados no dia 16, afim de ouvil-os 
sobre o novo habeas-corpus :requerido . 

.Servi·o de ·fun·dameinto ao novo pedid.o .a aUegação de que os 
desterrados ·estavam em Fernando de Noronha, presidio destinado 
a rêos de crimes communs. 

Nada menos pl'-O'cedente . 
·Essa mesma allegação, já a-presentada no hableas·oorpus .ante-

rior, havia sido desprezada pelo :Supremo Tribunal . 
Demais, era inexacto qtte 0 s desterra.dos estiv-essem detidos € ID 

presidio naquella ilha, quanÇ!o o seu desterro fôra para o territorio 
desta e nao para o estabelecirnento penitenciarfo alli exis ten te, 
por conta do Estado de Pernambuco, e, na qualidade de desterradus, 
tinham elles naquelle lagar inteira liberclacle de occupação, l:Jco. 
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moção, ·passatempo e habitação por conta propria, como tudo consta 
das r espectivas instrucções e mais docu1'nentos (doe. n. 7). 

Além disso, assentada ·como t:stava pelo Supl'emo Tribunal Fe-
deral, d·esd·e a sua primeira -decisão em 27 ·de abril de 1892, pos-
teri'ormente confirmada, a doutrina, tamhem a·pprovada pt ;.,s -duas 
casas do Congresso Nacional, de qu e o Poder Judiciaria não t em 
competencia para conheceT das medi.da·3 do Executiv.:i durante o 
es1t;ado -de ·sitio, antes que o mesmo Congresso se manifeste a res-
peito, na fórma do § 3° elo art. 80 da Constituição, claro estava 
que ·o nov.:i pedido cl·e haberts-aarpus. sob qualquer fundamento, era 
simp-lesmente impertinente. 

Desta vez, porém .. a :.isim não pareceu á maioria do Supremo 
Tribunal · F ederal, que, rompo1do com to.elos os precedentes, con-
cedeu, po'l· Accórdão .ele 16 de abril, -a ordem imp etrada, e -restituio 
á liberdade os individues cuja presença aqui o Governo consi-
derava ·perigosa á ·ordem publica. 

Não -dissimulo que foi grande a minha decepção, vendo a acção 
do Poder Judiciaria contrapôr-se, ·desta sorte, aos effeltos de uma 
medida que o Gov erno r eputava indispensavel , como garantia da 
oTdem, e, além disto, apoiada 1rns decisões anterior.es do proprio 
Supremo Tribunal F ederal. 

Essa decisão, ferindo o art. 80 da ConstHuiçã:i, abalou a har_ 
monia indi·spensavel entre os Poderes, que a mesma Constitu ição 
creou como orgãos da soberania nacional, já exercendo attribuição 
conferida privativamente ao Congresso, já inutilis ando, ant8 do 
julgamento deste e nas vesp eras de sua reunião, as providencias 
r epressivas reputadas necesrnrias peb Executivo, a bem da manu-
tenção da or.dem . 

Como era facil de prev ~r, sem elh ::i,nte decisfo, influenciada pela 
paixão partidaria, anim ou e augmentou a ous1dia dos perturbadores 
da oTdem. Os adversarias do Governo, que não recuam diante d:~ 

crime como meio de combatei- o, sentindo-se assim apoiaGos p i;>lo 
mai's elevado Tribunal Judiciaria da Republica, reassumiram a atti-
tude wnterior ao attentado de 5 de now~mbTo e a sua imp.rensa comP.-
çou desde logo a usar da mesma linguagem injuriosa e ameaçador'L 
que empTega.ra nas v &Speras .e no dia daquelle attentado, incitanrl:J 
seus .sctarios a novas tentatl vas. 

Sem oppôr embaraços a essa decisão d·'.l Sup:remo Tr ibunal, nã:o 
obstante a sua inconstitucionalidade, o Governo limitou-se a tomar 
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medidas de severa vigilanoia para impedil' a,. perturbação da ordem 
e para l·epTimir ,energ.icaniente .qualquer itentatlva com esse fítil. 

A ord,er!l publi'ca nã,o <tem std:o alteradâ e contihuai'á a set man-
Uda, porque o Governo, além do apoio da grande maioTia da Nação, 
conta para .isso com o concurso de todas .as Clas,ses a1·mádas, cuja 
attitude eorrecta •e patriotica merece louYot·es. 

Benhbres membr.os do Congresso : 
Não <tenho necessidade ·de .occupar-me com a indicação e ana_ 

lyse detalhada ·de toc1as as circumstancias que creai'am -o 111eio eni 
que o Governo teve de agir, porquant-o no que ahi fica exJ;lostb, 110 
conhecimento que tendes ·das occurrendas ·e tl•os docum.ento!i !;itie 
instruem esta Mensagem ·encontrareis os elementos precis-os .para 
pronunciard·es, com sabedor-ia e patúotismo, o juizo que .a Consti-
tuição vos oonfiou privativamente. 

T enho plena consciencia de haver cumprido o meu d evei· na si-
tuação melindrosa e difficil que, ·para a.s instituições vigentes

1 
creou 

o monstruoso b aviltante attentad·o de 5 de novembro; e nutro a 
alentad.ora convicção d e que vós· sabereis cumprir o V•osso, com 
igual devotamento pela est4oili.dade e prosperidade da R epublica. 

Capital Feder.al, 12 de gdaio de 1898. 

P1.mo1rn-rE J. DE MoRA.t:s BAn&os, 
Presidente da Republica. 

DOOUMEN'.l.'O ~. 1 

Dec:r!Yl;o n. 456, cie 12 àe Nove11ibro ãe 1897 

Documentos DecJ.ar.a em estadib de sitio, por 30 dias, o t erritorio do Dis.tl'icto 
· J!lederal e .ai1- comarca ,de Nlcthe:t'oy 

O Pi',esidente da Revublica dos Estados Unidos do Brazil : 
!Faço saber que o Congresso Naotótlal deotetou e eu sa'Il.ccioho a 

iieguiMe resolução : 
Art. 1.° Fica decl.airado em estaido de sitio, por 30 dlàs, o t e!'-



ritorio do ·Districto F·ederal ·e ·da comarca de Nitheroy, no Estado 
do ·Rio de Janeiro. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 12 de novembro de 1897, 9° da Republica. 

Pnulente J. de Moraes Bar1·os. - Amaro aavalcanti. 

DOCUMEN'l'<l N. 2 

Dear,eto n . 2.737, de 11 de Dezembro de 1897 

Proroga até 31 de janeiro ptoximo futuTo o estado de sitio decla-
Tado pelo decreto legislativo n. 456, de 12 elo mez passado 

O Presidente .da Republica dos Estados Uni-dos do Brazil : 
Attendendo a que subsistem, actuando com a mesma intensi-

dade, os motivos, expostos ·em Mensagem ao Congresso Na;cional, 
que detertrlinat·âm o decreto legislativo ri.. 456, de 12 <lo mez pas_ 
saido, no exercici'd da attribuição confer.ida. pe1o art. 48, § 15 da 
Conati.tuição : 

Resolve, nos termos do a:rt. 80 da mesma Constituição, proro-
gar o .estado <le sitio; com suspensão das gai'antias constitücio-
naesi no ter'ritorio <lo Districtd !Federal e da comarca de Nictheroy, 
do Est:ado do Rio de Janeiro, àté 31 de janeiro ptoximo futuro. 

Oapital, Federal, 11 de dezemtlro d.e 1897, 9° <la Republica. 
F1rudiemte J. ae Mo1·aes Ban'os. - Amaro Oavalrxi1iti. 

DOCU"lENTO N. 3 

Decreto n. 2.762, de 24 de dezernbro ele 1897 

Suspende po1· dous dias, em relação á comarca de Nith:eroy, do Es-
tad·o do Rio de Janeiro, o estado de sitio cleclarad-o pelo decreto 
n. 2.737• 

O Presi·dente <la Republica elos Estados Unidos do Brazil : 
Attendendo a que ·devem :r'ealtsar_se no dia 26 do mez cor. 

r·ente, no Estado do Rio de J aneiro, as el.eições p.ara os cargos de 
me:tnbro:s da l'espediva Assembléa Legi,slativa : 

Resolve sus·pender durante os dias 25 e 26 de dezembro co.l'-
rente, ·elll relação á co·rtla1'ca de Nictheroy, o estado ·de siti-0 decla-
rac1'o pelo ·decreto n. 2.737, de 11 deste mez. 

Capital F'edetal, em 24 de dezembro de 1897, 9° da Republicà. 
Prndonte J. de Moraes Barros. - Amaro Oavalocinti. 
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DOCUMEN'l'O N . 4 

Att,,entado ~e 5 de novembro 

Relat:irio ·do Dr. Vicente Neiva, 1 º delegado auxiliar 
Nunca meihor applicação .tiveram as palavras do gramle ora-

dor r.oma.ao, qua,ndo no seio ido 'Senado invec.frvava a Catili•na, ima· 
gem immorredo ura da traição, da conspiração politica, corno no mo-
mento por que passa a mossa nacionali.dade. 

Com effeito, o .espirito publico, grandemente impressionado pe-
las constantes luctas contra a autoridade, acha-se deante da au. 
dacia dos ambiciosos de t·odas as épocas, dos dernoHdor es de todos 
us matizes, dos reforn~adores de t:idas as seitas. 

Accesa ·era a lucta fratricida armada pelo braço fauatico de 
um vesani co nos inhospitos sertões da Bahia, quandio as armas da 
:H.epublica soffreram inolvidavel r evéz, perdendo um punhado de 
bravos, a -cuja fn;-nte estava o i!lustre coronel Moreira Cesar. 

E choando tTistemente nesta Capita) a 7 de março a noticia., 
manifestações patrioticas a

1 
principio, e log:i .apóa politicas, apaixo-

•nadas, se fazem sentir : ao venerando Chefe da Nação se levava •em 
couta o mallogro da expe~i çãio que havi a sido, a:liás, •p)anejada e 
orgauisada .pelo Vice-Presidente da R epublica. 

Parodiando a resposta que Demosthenes deu perante accusação 
de Eschino, o Chefe da. Na,ção, podia dizer-lhes : - d esgraçados, si 
é o desastre publico que vos dá a audacia, quando deverieis lasti-
mai-o, comnosco, esforçai. vos por mostrar, no que dependeu de 
mim, em que ·contribui para a uos·sa d esgraça ou o que não tenha 
devidamente evitado . 

A •exaltação explodia. O coronel Gentil d e Castro, em quem 
symbolisava-se .a idéa da r eacção mouarchica, qu e se procurava 
fazer crer existir em Canud os, foi assa.s.s inado, e as r edacções d e 
diversos iornaE•s assalta da;; pela intolerancia de seus adversaw·ios. 

Eram os ultra-rad i ca~s, os jacobinos, como se intitulam os 
que. em politica, se consideram vestaes, que guardam o fogo sa-
grado do sanctuario, fóra do qual, a seu vêr, estão os inimigos da 
R epublica. 

E ·então, triste irrisão, entre os inimigos da fé pura foi dtado 
o noma de .quem, romp endo o drculo de ferro eleitoral, veio n c 
parla:mento brazileiro ~nDrunciar a, boa nova r epublicana : fo i ci-
tado o nome do Presidente da Constituinte da R epublica. 
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O honraâo Chefe da Naç;ão, pelo criterfo com qúe' clLrlgia a s ua 
administra.ção, baseado no 1·espeito absoluto á Constituição, tor-
nava-se pernicioso ao radicalismo exaltado, ' -ao jaéobinismo; era 
preciso que deixasse o Governo; para substituil-o devia vir 'quem, 
para ser agradavel a esse radicalismo, estivesse disposto· a divor-
ciar-se dos sentimentos conservadores da sociedade. 

Esse espirito de desordem qu~ . se julgara bem depois dess€s 
excessos, encontrando na -imprensa radical justificativa para a sua 
condemnavel exaltação, d evia ter procurado nas trevas · e com a ne-
cessaria precau ção, o m eio de r ealisar em dia apropriado, em oc-
casião opportuna., a eliminação dos que estorvavam a marcha cres-
crnte de se us desejos, . odios e paixões. 

E procurou .. . 
Uma ordem parte do Ministerio da Guerra. A Escola Militar 

r evolta-.se contra essa ordem. 
Era preciso manter a disciplina: o Governo agio. O Exercito . 

rligna.men te r epresentado pelos corpos da guarnição, acercon-se do 
Governo e rl eu ft Patria. testemunho bem frisante do exacto cum -
primento de seus d.everes . 

TIJssa qncstão irrompe no seio da representação nacion al ; é 
proposta uma moçã.o rl e congratulação ao Governo. O l eacler do 
Partid o Republica.no F ederal oppõe-se a essa moção. e a mesma, 
111•roherentcme1bte comba;tlcla, cabe em votaçã.o inominal. 

P elo momento historico da sua organisação. pelos elementos 
heterogeneos de que se compunha, e ·porque lhe faltava a unidade 
ele _a.cção , a unidade de pensamento, scindio-se o Partido Republicano 
Ji'e-d·era l, que, pejas côr es polit1cas ·existentes em SE U seio, mais nã:i 
fYl'!a do .que um arco-iris , na pbrase vibrante de Emilio Castellar. 

Com a scisão em dois campos oppostos se acl1ou a politica d o 
nosso pa.iz: d.e um lado o Partido Republicano Federal, ainda com 
um consorcio de radicalisrmo, do jacobinismo confesso com espi-
1·itos, sem duvida alguma, cheios da maior moderação e que ape-
nas, talvez por coherencia e talvez ainda pelo momento politico. 
se conservavam adstrictos á orig·em historica; do outro lado, o _, ie 
mento conservador, organisado ·em o Partido Republica.no, apoi-
ando o Governo no momento difficil porque passa a Nação. 

Na Camara, a opposição crêa as maiores difficulda.des ao Gc-
verno, procurando negar-lhe os mais simples recursos de adminis-
tração. 

9 
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Em imprensa exclusivamente sua. o .Partido Republica.no Fe-
dera.! , pelos seus mais exaltad-0s membros, esquece-se de que 0 Go-
verno do Dr. Prudente de Mo.r11-es é o Governo do seu paiz, de que 
o Chefe da Nação é a fncarnação da Patria., e atira, em linguagem 
que disputa a paJma á mais incivil, insultos. os mais grosseiros, 
ao Chefe do Estado. 

A lucta de Canudos renovarse: entra em operações a ultima ex-
pedição. 

As difficuldades resultantfs da natureza do caminho a percor-
rer, do meio de transpor.te, a proprla lucta em si, favorecendo os 
fanaticos pela posição topogra,phica do arraial, tudo é levado á 
conta do Gov.erno, á conta do Chefe da Nação . 

A intriga substitue o argumento: Canudos é o matadouro. Ca-
nudos é a sphynge, exclama a imprensfl, radical. (App. a flf;. 9 
e 51). 

O Governo satisfaz a sphynge immolando o Exercito, exclamrr 
O R.eip-UIJ~ica em sua edição de 15 de julho. ( App. fJ. 9.) 

O Exercito r espondia, rpa.trioticamen.te, a essas intrigfls, mar-
chando devotadamente parfL o th eatro ela lucta. 

A ida elo bra.vo Marechal Minis tro clfl, Guerra á Bahia, repre-
sentando o pensamento elo Governo, que assim queria de perto pro-
porcionar, oom presteza, o que necrssario fosse á expediçã.o que se 
batia, é considerada pela imprensa pa.rtidaria como desautoração 
ao general chefe da expedição. 

Em linguagem cheia ele despei.to, repleta de odios, mostra essa 
mesma imprensa a porta, do palacio ao Presiden te da Republica ... 

A discussão do trata,40 franco-brazileiro, questão delicada eu-
mo são as pendencias int~rnacionaes, offerece ensejo para artigos 
e boletins os mais impatrioticos: "Aba,ixo de San Marino" é a syn-
these. ( Aipp. fl. 38. ) 

A' praça publica -quer-se levar a discussão de um assumpto 
que .requer a calma que não póde haver 1nas assembléas popula. .. 
res. 

Meetings se projectall'I: o Vice-Presidente da Republica entende 
que todos os políticos saqrntes d.a opposição devem cercar o depu-
tado Barbosa Lima, pr-omoto:r de um meeting annunciado violenta-
mente da tribuna da Carp.ara. reputand-0 mesmo necessario arran-
jar-se algumas pessoas que os podessem defender , visto a policia 
cogitar da pr-0hiblção. (Auto de declarações .a fl. 142.) 
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Da .sa,ccada d'O RepubUca, em termos os mais inconvenientes, 
a pessoa do Chefe da Nação é coberta de apod>0s, porque a policia 
pr-0hibe esse.s meietings, cujo fim unko é a perturbação da ordem. 

A esse tempo reunem-se as convenções dos dous par.ti-dos para 
a escolha do.s candidatos á pr-0xima eleição P'residencial; sur.gem 
as candidaturas nos campos oppostos; despeitos surgem tambeI)l; 
aggrava-se o momento pol!tico. 

Abertamente affirma-se que o Dr . Prudente de Moraes nã,o ha 
de presidir essa eleição. (Auto de fl. 1•62. ) 

·ü Vice-Presidente da, Republica havia commun~cado a um seu 
amigo que não seria candidato e, além <le outros motivos, por-
qu e " si me elegessem eu estaria impossibilitado de exercer em 
algum momento critico, que a.inda põde sobrevir até 15 de novem-
bro ele 1.898, a Presidencia da Republica". (Doe. a fl. 213.) 

Durante t-0clo ·esse periodo sentia-se de certo, alguma cousa ex·· 
tra:nha ameaçando a -0rclem constitudona,l. 

·A polida agia para não consen.tir na menor perturbação da 
ordem. 

Devia estar, era seu dever, e ·com .effeito esteve, attenta a 
todos os rumo~·es: falava-se tanto em movimento armado. . . Ao 
capitão ·serviJ.io Gonçalves chegou, no quartel onde se achava pre-
so, a noticia de um movimento em julho: nessa, epo·ca o Governo 
collocou de prom.ptidão a Foliei.a ·e o Exercito, e O R etpublica em 
sua edição de 9 de julho escrevia cheio de indigna;Çcto o editorial 
"Que ha?" (Appl. fl. 6.) 

A attitude correcta e· constitucional dos corpos da guarnição 
faz com que olhassem para a Bahia: de lá partiria o movimento . 
(Auto <le fl. 183.) 

T·ermina a lucta de Canudos. 
Todos, generaes e soldados, cumprem o seu dever e voltam aos 

seus destinos,_ recebendo o t€stemunho de reconhecimrnto da Pa-
tria. 

No meio de toda essa desorient:ação politica é lmpossivel sup-
põr-se qU:e se recorra ao .punhal? 

Da Bahia chegava parte do Exercito em operações. 
Annunciava-se pela imprensa a chegada do general Barbosa .. 

o Republioa escrevia nesse mesmo dia o artigo "Julgados e con-
demnados" e term1na assim: "a oondemnação já se fez e- ha de 
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cump;·ir-se: - tem de r etirar-se, manda-o uma vontade qu e é 
superior .. . " . (App. fl. 42.) 

A sem,tença havi.a sido lavrada por esse espi-rito de desordem, 
de que acima tratamos, a.pós 'ais sceruas de março : a vontade que 
manda a r etirada é a garrucha do anspeçada: O Republica. desem-
penhava, a:ssim, bem o pa;pel de pregoeiro da sentença de morte do·,; 
ultimes instantes do condemnado. 

Acompanhado de sua casa civil e militar, o Sr. P;·.esi cl ente ela 
Republica dirigia-se para bordo do paquete Espiri ta So.nfio no di a 
5 de novembro, afim de da;r 'Uma prova de apreço aos Que volta-
vam da lucta . 

O Arsenal de Guerra, ponto de embarqu e. estava r epleto de 
povo; notava-se desusado movimento. 

O .Sr. Presidente chega e diTige-se ao embarcadouro: na sua 
pa.ssag.em estava um .anspeçada fardado e armado, que r espeitosa-
mente lhe fez as continencias . . . (Auto de fl. 84.) 

!Muitas pess.oas .permanecem no Arsenal d.e, não vão a bordo : 
aqui e alli ·formam-se grupos e alguns não podem cmnter o seu 
d·espeito contra o Chefe d1o Estado. 

Aquillo que al'li se oqservava era o r esulta.do desses insultos 
grosseir.os que, dia a dia, l).Ta na Camara, ora na imprensa radical, 
se a.tiravam contra a veneranda pessoa do Chefe da Nação. 

Chamava a attenção, I1elo estado de agitação em que se achava, 
um homem cheio de annos e em sua companhia um outro, que de-
vendo ser generoso como a mocidade exige, fazia·· parte dos ·que 
soltavam phrases aggressivas. (Autos de fls. 46, 216 e 225 .) 

Satisfeito ·o objectivo de .sua i-da a bor.do, r·egressa o Sr. Pre-
sidente e, ao d•esembarcar no Ars·enal, ouvem-se acclamações d.i-

. versas, e a multidão diffi'Cilmente d eixa caminho para passar o 
o Chefe da Nação. 

S. Ex . era ladeado pelo benemerito marechal Machado B'iL 
te11court, general Luiz Meµdes de Moraes e, logo apõs, dous a dous 
vinha os m embros da casa civil e militar, os cor01neis João Neiv~., 
director· do Arsenal, Thomé Cardeiro e outras pessoas . 

Ao sahir S. Ex . .ao ~mbarcaidouro e ao voltar para a a lame-
da central, bem em fr.ente ao portão de Minerva:, cerca de uma 
hora da tard e, surge do meio do povo, donde partira o grito de 
"viva a memoria do mareéhal Floriano Peixoto" e do lado -direito 
da comitiva presidencial , e como que impellid·o, o mesmo anspen-
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çada que havia momentos antes tirado o seu kepi, á passagem de 
S. Ex. (Auto de fl. 47.) 

Rapido, esse anspençada atira_se á frente do Sr. Presidente 
e, de garrucha em punho, apontando-a contra ,g. Ex., esforça-se 
para ex·ecutar o seu perverso desígnio. 

Grave e sereno, o Sr. P1·esidente desvia a arma ,que, por en-
gano de manejo, o anspeça,da não conseguira faz.e1· ·dhiparar. (Au_ 
to de fl. 68.) 

·Com rapidez que não se descr eve, em defesa de S. Ex. ati-
ram-s·e o marechal !Macha.do Bittencomt. general Luiz Mendes de 
Mora.es, Q alferes Cunha Moraes ·e outros: estabelece-se lucta hor~ 
rivel e cheia de commoções, ·e a multidão, que até então acotove-
lava a comitiva, affastava-se lentamente, deixando livr.e o esl)aço 
em que se dava ·essa lucta travada entre o marechal, que offer·eica 
sua vida em defesa <lo Chef.e da Nação, •e o anspeçada. 

Durou segundos ·essa lucta. 
Alma d evotada ao bem, vend·o que o anspeçaida rpodia .ser of-

fendido physkamente, como era natural, pelos -off.iciaes da cas'.l. 
militar do Sr: Presidente e seus ajll.dantes de oTdens, que ao mes-
mo tempo se atiravam de es·padas des·embainhaidas, o bravo maire_ 
chal, suppondO'-o talvez já inoffensivo, porque o vira sem a gar-
rucha, volta-se para esses officiaies e, na occasião em que lhes pe_ 
de que não toquem no referido anspeçaida, recebe, vibrado por -es-
te, que então .emrpunhava uma faca, .grave ferimento. (Auto de 
fl. 68.) 

Ren·ova-se rapidamente a lucta, e o marechal cahe exanime, 
caidav·er, ao punhal de um soldado, ~om quatro ferimento-s descTL 
ptos no auto de corpo de ex•ame, fls. 152, ·e a seu lado ·estava gra-
vemente ferido o chefe da casa militar. (Auto de corpo de deli-
cto fl. 10.) 

O momento era angustioso . A v.i•da do Chefo da Nação corria 
o mais serio perigo; •o anspeçada alli estava armado, e, si, é pos-
sível a phrase, cheio d·e prootigio no crime: urgia que S. Ex. se 
retirasse. 

Os que acompainhavam -o ·Sr. Presidente levaram-n'-o então até 
seu carro, ap ezar de sua insistencia para parmanecer alli, como q1,1 e 
aguard·a:n'Clo a terminação da lucta, cujo desfecho ignorava aiind:;i, 
então. 
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Estava consummauo o attentado. 
Logo aipós a s·ahida do Sr. Presidente, ·e quando a inda era 

patente a 15eusação que tão grave attentado p1'oduzio, s urg·e entr e 
accl.amações o iSr. Vice-Presid·ente, que r egr essava de bordo, onde 
tam bem tinha ·Mo, e a quem, como diz a t esbemunha de fl. 225, 
s e victoriava como futuro Presi'dente, <pois a noticia que cor.ria 
era qÚe •o Sr . Dr . Pn1dente de Moraes se achava mortalmente fe-
rid·o ... 

A pedi-do do 'Sr. coronel director do Arnenal, que, d'irigindo-
se ao grupo em que vinha o Vice.Pr·esidente, communicara ao ge-
neral ·Barbosa o lam·entavel attentado_. cessam as acclamações ·e 
manifestaçõ-es qu e 15e faziam, r etirando-·se ·em seguida o Vi0e-P1'e-
sidente, não indo, porém, vêr o cadaver ven·erando qo marechal, 
sahindo ·em debandada os individuas que faziam taes manifesta. 
ções. (Autos de fls. 38, 63 , 68 .e 225.) 

Desarmado com grande d.!fficulda d-e o anspeçada, que nesse 
acto ferio levemente o caba da Briga-da Policial, Alfredo Francis-
co Martitns PeT·eira, n.~ occasião ·de tomar-Ih-e a faca (a uto -de cm;-
po de u·elicto de fl . 220) ·e pouco antes ao alf.er·es João Manoel 
d·e Fiaria (autm de co11po de delicto d e fl. 16) , -em flagrante preso 
e r ecolhido á p-enitenciaria do estabeiecimento. 

Apezai: da mais absoluta prova da autoria, ,que ·era patente, pe-
los depoimentos cont13stes das testemunhas de fls . 38 a 48 ·e 68 
a 70, compare·cendo mom entos dep-ois, obtida a dev-i-da liceinça da 
aufoTidade militar re~pootiva, interroguei ·o anspeçada, que s·e ne-
gou a dar-me sobr·e Q caso qualquer resposta, o que s e Tepetio por 
muitos ·dias, ·di:t·endo-m e s-empre que não trahir.ia seu juramento, 
deixando, então .. v<er gue um p•acto de sangue, s ob juramento pres. 
tad•a em nome de a1guma cousa .sagrada ou v-enerav·el, houvess·e 
feito •essa praça, cujp nome é -M.arcellino Bispo d e Meno, anspe-
çada do 10º batalhão de infantaria do E xE;rcito. 

A :policia, que começava a ser accusada d-e não estar presente, 
quando se ·d·eu o attentado dentro u e uma praça de gu-ena, onde, 
por conseguinte, não ,.~inha obrigação a cumprir, devia para procurç.r 
,o -crime em suas cau13at;, o crime em seus antecedentes, abTir como 
fu i en.carregad-0, nos t:ermo.s do officio d-e fl. 2, rigoroso inq ueri -
to, apezar do competente processo aberto immediatamente no fôro 
militar. 

A' po!.i-cia mais que s uspeita ·era a pessoa do •então capitão h o-
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norario Deocleciano Martyr; na ladeira ·do Ascurra, no dia 30 
de ·outubro, havia elle juntamente com o anspeçada sido preso, o 
que a imprensa exaltada r eputou uma grande violencia. (App. 
fl. 55.) 

Deocleciano, que havia feito a nnunciar pela imprensa que 1na 
a bordo distribuir retratos do marechal F loriano P.eixoto, ao envez 
disso, logo pel'a manhã d·o dia 5, tomara o bond da Ponta do Cajú 
das 8 horas e 36 minut-0s, •no largo de S. Francisco de Paula, indo 
para o quarte l ·do 1° r egimento de cavallaria, onde pernoito u; notas 
policiaes essas que foram per feitamente confirmadas pelo depoL 
mento de fl . 102. 

1Solicltada pessoalmente por mim, no dia 6, a sua prisão ao 
Quartel-Gen·eral do Exercito, foi Deocleciano entr.egue á Policia, 
por intermedio da m esma r·eipartição, que o fez acompanhar com 
a cópia do officio de · fl. 13 do commandante do m esmo r egip:Iento, 
no qual se diz.ia que o ref.erido Deocleciano, que alli havia ido em 
visita a um seu amigo, tendo n·oticia de que se propalava estar en · 
volvido nos acontecimentos do Arsenal, se havia consi·derado preso. 

Submettido a interrogatorio a fl. 23, n ego u obstinadamente 
qualquer co-participação s ua no attentado . 

Ante .tal negativa 1e o silencio abs oluto do anspeçada, facil é 
ver as difficuldades que surgiam: das pessoas presentes ao facto, 
além da descripção ·do crime, cujo autor e ra o refe'I'ido anspeça-
da, e da descriipçã-0 do m-0mento, que era característico e que dei-
xava bem ver a natureza do attentado, nada mais de prompto se 
podia obter. 

O crime não podia ter , de cer to, sido concebido, r eso lvido e 
planejado sómente pelo ansp eçada ; o momento indicava qu ~ o 
anspeçada era instrumento de ·exploração politica: alguem devia 
estar atrás desse instrumento. 

Innumeras dilligencias foram feitas, e, palavra a palavra, in-
formação a informação, s urgi a sempre e sempre ao lado de Deo_ 
c;lcciano o amipeçada (Autos de fls. 5 e 56.) 

As !l1ais im portantes testemunh3.s depuzcram; os depoimen-
tos dos Drs. José F errão de Gusmão Lima. José Paulilno de Al-
bueiuerque Sarmento e o do pharmaceutico milita.r . Manoel da Cos_ 
ta Villas Bo'.l..s acham-se a fls . 49, 72 e 79 .-

Nenhuma duvida restava. 
DeocJ.eciano ao primeiro. muito an tes do a ttentado, contara 

tudo ; o Sr. P1·esidente havi·a de ser assassinado por um anspe-
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çada do 10°, com um tiro d·e garrucha, estando a bala en ven euada. 
Ao segundo, em um trem da Estrada de F.erro Cen.tral do Brazil, 
nos ultimos dias de outubro, Deocleciauo convidara para tomar 
champagne, ·d·eutro d·e 15 dias, diz endo_lhe qu e o motivo era es-
tar, dentro desse prazo, fóra do poder, o Sr. Dr. Prudente de Mo-
raes. Ao terceiro pedira Deocleci.ano act:vissimos venenos, e , não 
tendo sido satisfeito -esse pedi-do pessoalmente teÚo, renovou-o ipor 
carta, que se acha a fl. 51, sendo portador desta o anspeçada Mar .. 
celliuo Bispo d€ Mello. 

Ante tão ~-obustas presumpções, senão provas, da co_partici-
pação de Deoc1eciauo, com a dev ida permissão, no dia 13 de no-
vembro tentei interrogar o anspeçada novamente, que, após ligei-
ra indecisão, coutou toda a hlstoria elo crime, como se vê do auto 
de fls. 84 a 89 v.; declarações importantíssimas, porque. confes_ 
sando a autoria, apresentou como seus .companheiros Deocleciano 
Marf r e J.osé de Souza Velloso, ger ente d'O J<icobino. 

E' n-ecessario ler o interrogatorio, J.er as dedarações do anspe-
çada, pa,ra ver-se quanta perversidade em todo esse drama terrí-
vel, e quantas consideraçõe~ fez Deocleciano sobre traição â Repu_ 
blica, la do pelo qual deu ·combate ao espírito d esse anspe.çada. 

Nessas decla,rações, con;i a singeleza de um homem ignorante. 
espírito, porém. atilado, descreve o anspeçacla o modo ·por que 
ccnseguiu Deocleciano incuti r-lhe no animo o d·esmoronamen.to da 
Republica, fil continuasse a ser dirigida pelo Governo actual. 

A intriga d·e que fallei no principio d est e :relatorio <produ zia 
oi; seus effeitos : o Governo tratava de immolar o Exercito; a ques-
tão de Canudos tinha o intµito de fazer voltar, a mouarchia, dizia-
lhe D eoc!eciano, que o m ap dava ler os jornaes exaltados 'Para se 
certificar . 
. DespeTtando ·nesse ·a,nspeçada sentimentos de tal ordem, Deo_ 
cleciano poz a seu lado, no trama que havia um dia concebido, 
<'S::;e instrum enlo. c faze11dq o anspeçada jurar pela honra do 11w-
rechal Floriano u·e que não havia de se r t raidor, c il-o eill campo 
para executar o plano infen1al. 

Acompanhemos o •anspeçada, e o vamos encontra,r na exposi-
ção ,da Academia <le Bellas Artes, na igreja de S. Fram.cis~o de 
Paula, em uma missa, ã espera do S:r . Presidente, que, porém, não 
compareceu a es&a solemnidad e . 

•Entremos no jaordim da praça da R epublica, no dia 7 _de se-
tembr.o, 110 festival alli havido, e o ·enco•ntraremos com uma cai!l:<l 
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ap.ropriaida e dentro d.ena um mosquetão Manlicher, que Deock. 
ciano, depois ·c1e fazel-o beber muito vinho do Porto, lhe dera pa~a, 
ir executar o crime, dian·te da certeza dada por José de Souza 
V.elloso de que o Sr. Presidente alli se achava. 

Nessa occasião, diz o anspeçada, naJda quiz fazer: todos esta-
vam alli tão satisfeitos, o dia era de festa nacional, a Independetn-
cia tda Patria, e perto de S. Ex. estava o Sr. general Cantm111·ia. 
que o havia trataido tão bem quando uma occasião com elle falloF. 

No thea;t~·o Lyrko, no concerto em beneficio das victimas a., 
Carruidos, devi•a 'Se r ealisar o plano; não foi, pO'l'ém, alli o ansp e-
çada pela certeza que lhe deu Velloso de que o Sr. Presid·ente 
havia entrado por um •portão lateral, em s eu carro, e que a policia 
escava vigilante, achando-se presélntes e nas proximidades, diver-
sas autoridades, entre as quaes o 1° del egado auxi!iair. 

Diversas outras occasiões lhe indi'Ca Deocleciamo: nas tourr, · 
das, na exper.iencia ·de canhões no Realengo, no Arsenal de Guerra, 
no d:ia 1da .chegada do marechal Bittencourt, da Bahia, e outras 
mui.tas. 

Chega o ·dia 5 ide novembro. O a;nspeçada pela mainhã, mui~o 
cedo, como de vespera se combinou, vai á redacção .d'O Jaco·bino: 
alli já ·se acham Deocleciano e Velloso. Deocleciano incita-o a 
cumprir o que estava resolvido: manuseando a garrucha, esta 
dispara ·e a carga vai empregar-se no forro e •na parede da sala 
0>nde estavam. Parte -0 anspeçaida para o Arsenal e atrás delle o 
seu companheiro, a sua sombra nas tentativas, José de Souza Vel-
loso: Deocleciano retira-se e toma o destino .que jâ ·nos é conhe-
cid-o . 

No Arsenal entrega-lhe Velloso uma ipequena caixa: dentro 
della uma gaTruotia muitas vezes alvejada n.a redacção d'O Jaco -
bino, no momento em qne grande era o barulho produzido pelos 
vehiculos na rua, e u•ma faca bastante afiada completava o coP-
teúdo dessa caixa, instrumentos esses que, como já descrevemos. 
serv.iram ao atnspeçada para a execução. ·do grave attentado, dos 
graves crimes por elle commettldos. 

Preiso sem perda ·de tempc J·osé de Souza Velloso, em Cachoeira 
de Macacú para onde '.havia ·Jlugido, nega .tudo e só. pouco r.. 
pouco, ant~ a certeza e iprecisão das perguntas, vai. em seus di · 
versos i•nterrogatorios, uma a uma, confirmando as accusações qu" 
sobre si 'PeBaJlil . 
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E' assi:n1 que confessa: que é companheiro de Deoclecian'); 
que foi .á praça da Republica e ao thea·tro Lyrico verifJ.car si o 
St·. Presiidente da Republica alH se a;chava; que comprou a gar-
rucha; ·que ·era quem a carregava para as experiencias de àlvo, 
que se fazia;m nas ·con'dições já desoriptas, na propria redacção d'O 
Jaoobinu. Nega, ·enbr.etanto, ter estad.o no Arsenal de Guerra, ond'.;. 
como vimos, o amsp eçada diz teT ellie estado e lhe en>tregue a 
caixa . 

Está, porém, perfeitamente pro vado e sse ponto: as testemu-
nhas de fls. 216 e 225 reconh-em nos autos d.e f!s. 227 e 228 na 
pessoa de Velloso o velho agitado, nervoso, que em companhia do 
moço, que é ·Fortunato de Cwmpos Medeiros, o mesmo ·que, como diz 
a testemunha d·e fl. 46, não continha a sua exa.Jtação politica, no 
Arsenal de Guerra passava momentos antes do crime . 

Ainda mais está provado, po1•que .o sargento do 9° regim E'nlo 
ele cavallaria que depoz a fl. 281 reconheceu em Velloso o itndi -
viduo que o anspeçada lhe mostrou alli como ger ente d'O Jaca· 
b'inu, como disse o mesm? ansrpeçada. (Auto de fls. 263 e 282.) 

.Sem perda de tempo, após as declaraçõe•s do .anspeçada, pro-
cedeu-se a ex·ame no predio eim ·que fun-ccionava a r.edacção d'O 
Jacobino , á rua da U1'uguayana n. 164, e nesse exame, cujo auto 
es-tá a fl. 126, se enoontraram os vestigtos das balas empregadas 
no forro e na pa1·ede ·da sala, t a.I qual como descreve o anspeçada 
•no seu interro.gatorio. 

:Provada assim, do mo .io o mais pleno, ·a aut~rla do cr.ime; 
pr.ovada a grave responf'jabilidade do ·11cnspeçada p elos depoimen-
tos e sua •confis·são; p1·ovada a co-participação de José de Souza 
V·ello'so; confirmadas, erp todas suas vartes, as decla.rações do 
mesmo anspeça·da, rDeocle,ciano, contra quem as mais esmagadons 
provas se accumulav.am. r~solveu-se ,a . fallar, e o fez allegando 
que impossível lhe e·ra cpntinuar na ·attitude que até então guar. 
dára, até mesmo perante o ainspeçada, a quem de preferencia aos 
outros seus· companhei:Í'o15, devia ser leal. 

Assim, pois, assumind:i , po·r sua vez. a r es-ponsabiliàade ,, 
confessando a sua co-par:ticipação, contou Deocleciano em ·OS autos 
d·e fls. 180 a 184, 18-6 a 189 e 195 a fir8, toda a historia do grand·) 
attentado. apresentando, um a um, os seus companh:eirO'S, todos 
co-particivantes do abomi.navel plano, como em Tesumo passamos 
a vêr das suas .d.eclaraQões, constantes :dos referidos autos. 
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PoiJ·Cos ·dias depois d·e ter rea<Ssumido o governo da Repu-
blica o Sr. D1·. Prudente 'de Moraes, Deocleciano compareceu a 
uma reunião .secr·eta na sala dos fundos do predio .em que .então 
funccionav.a o 'Crub 1Militar, á qual estavm presentes o tenente-coro-
nel honorairio José <Rodrigues Cabral Noya, capitãe<S Marcos Curiuti 
Mariano de Campos, Sm·vi!io José Gonçalves, capitão-tenente Ro-
dolpho Lop.es da Oruz e majnr Jeronymo Teixeira França, e, tTa-
tando-se ahi de Canudos, resolveu-se conspirar contra o Govel'no; 
nada ficando, porém, definitivamente combinado, marcou-se para 
a n·oite seguinte, .nova reU'nião no jardim rda praça da Republica. 

Nessa noite, •com effeito, alli se ·reuniram os mesmos indiví-
duos, menos o capitão Servilio Gonçalves, comparecendo mais o 
capitão honorario Umbelino Pacheco, tene-nte-coronel Te·formado da 
Brigada Polida! Antonio Evaristo da Rocha e tenente-coronel ho-
norari.o e capitão 1·eformado da mesma Brigada Manoel Fra:ncisco 
Moreira, ·e, como não off:erecia o local 'as co•ndições que taes reu-
niões exigem, pois deviam ser secretas., combinou-se que a phar-
macia do capitão Umbellno Pacheco, á rua da Alfandega n. 253, 
seria o ponto das futuras reuniões. 

Ah'i, com ·effeito, desse rdia em diante tiveram Jogar taes reu-
niões, ás quaes, como á do jardim, não compareceu o caJpitão Ser-
vilio Gonçalves, que, e1ntr etanto, tinha conhecimento do que se 
passa'Va por aviso que lhe dava Deocleciatno. 

Nessas r.eun·iões entr.a. Canudos em di<Scussão, era então e 
thema ·da accusa.ção ·contra o Governo: a.quillo era o tumulo ão 
Exercito... a Republica perigava ... ·as ma.is terriveis inimigos 
a.Ili estavam . . . O contra-almirante Custodio ide Mello não devia 
mais voltar pa:ra o quadro a.ctivo da Arma.da, ai•nda que fosse ne-
cessario empregar meios extremos: era a opinião do capitão Mar .. 
cos Cur.ius, acompanhad·o do capitão-tenente Rodol·pho Lopes da 
Cruz, que por ella fazi.am questão. O melhor e ra .ir ao extTemo: 
o mal vinha do Cattete. . . O Dr. :Prudente ·de Moraes d evia deixar 
o governo ainda mesmo pela eliminação, pelo assassina.to. Este foi 
a.ccPito; todos que tTabalhassem e cada um communicaisse aos 
companheiros o que fosse obtemdo pa.ra a . r.ealisação. 

Planos, desde os mais extravagante·s até os mais audazes, in· 
a icar.am-.se . 

Pacheco, de binoculo em punho, percorreu o morro proxim'1 
do •palaicio presidencial ·e verificou que o S.r. Dr. Prudente d"' 
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Mora€S ficava, quando se approximasse a man:hã, da jani.ella, a 
um Uro de arma ide precisão. 

'Ü P·lall'o id.e Pacheco foi por este commuinicado, em setembro 
ou outubro, ao crupitão Marco•s Curius, que, r.eputando-<0 imprati-
cavel, terminantemente declarou não a:cceitar a incumbencia; é o 
me1Smo capHão Marcos Cu·rius quem '° conta em suas declaraçõe8 
a fl. 257. 

Resolvi'da desse modo a eliminação do Sr. Dr. Prudente de 
Mo·raM, conversamdo em julho, em ca:sa do capitão Moreira, qu~ 

então se achava enformo, com o ·deputaldo TorCluato Mor.eira e 
mostrando-se, no correr d.essa conversa, este ·con·he.cedor de 'tud.ci, 
apoiand.o o que estava resolvido po·r lhe pa:recer esse o meio de 
resolver a situação, porque, a seu vêr, a· deposição do · Dr. P·ru-
d·ente seria uma incoherenci'a, De<0cleciatno, empenhado no exito 
e rpara vêr com o que poderia contar, rr.esolveu procurar na ca.. 
mara o general :Francisco Glycerj.o, pois era impossível que .este 
ignorasse, sabendo-o o deputa<l<0 'I'orquato Mor·eira. 

Dirigiu-Se á . Camara 
1 

e ahi esteve com o g.eneral Gly· 
c.erio e expoz-lhe o que estaya combinado. O general mostr·ou-se 
conhecedor de tud·o e tão conhecedor :era que perguntou-lhe si a 
cormmissão ain:da fun·ccionava,, commiBsão que era a que se reunia 
na pharmacia de Pacheco, -e, dando a tudo o seu apoio, pedio-Jhe 
que não o p·rncurasse rnai 1:1 na Camara para 'Ilão causa1· stlspeib, 
entendendo-se COill eJ.le, ql\ando neC€•SSario, por ·meio ·de CaTta OU 

em outr.o qualquer Jogar ·qµe não fos.se a Gamara. 
Aniomado ·pelo modo •poT que ·fallou o general Glycerio, con-

v·ersou, no mesmo dia e •µa Gamara, Deocleciano com os depn-
taidos BaTbosa Lima e 1'ri11eu •l\faichado e, dizendo-lhe estes tud,) 
conhecerem, deram-lhe iguaJmente o seu apoio. 

Dirigiu-se ao Senado t~mbem conversando com o senador João 
Cordeiro, intimo amigo do capitão Pacheco, o senador disse-lhe 
conhecer todo o facto, aphamd<0 magnifica a eUminação com•.> 
meio p·ratko e •rapid·O de res<0lver a situação. 

Indo 'depo·is Deoclecianp ao Senado entender-se com um amig:> 
sobre assumpto de seu particular interesse, o Dr. Manoel Victo-
rino, ao vel-o, ·dh·ige-lhe ·es~as palavras: "então, Deoclecia.no, como 
vai o negocio?" ·e, compre)lemdendo <pelo modo por .que era feita 
a pergunta que referia-se a,,o plano de assassinato do Dr. Prudentr: 
~ntrou em conversa com o mesmo Dr. Manoel Vktoriuo. Tud<0 lhe 
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expoz, dizendo-lhe ·qne era seu desejo conversar com elle e ao 
manifestar vrnntade de se entender com a convenção do ~a;tldo 
em opposiçãio ao Governo, o Dr. Manoel Vktorino lhe disse que 
não o poderia fazer po·r ser outra a sua esphera de acção, mae 
que U1e escrevesse uma carta nos termos que lhe disse e se res11-
miam na communicação do facto, e .então, de posse dessa carta, e 
mesmo Dr. Manoel Victo1'ino ficava habilitado a provar á con-
venção que se estava trabalhando, r ecommendando-lhe toda a cau· 
tela e segredo. 

No dia seguinte a carta é escripta no quartel do 1º regLmento 
de cavallaria, sobre a mesa do capitão Servilio Gonçalves, que 
desa caTta teve conhecimen:o, sendo, por esse motivo, tal carta ea-
cripta com tinta preta, contra o seu systema de escrever, sempre 
com tinta verde. 

Dirige-se em seguida ao 1Senado: na escada encontra-se com 
o senado.r João Cordeir·o, dá-lhe a ler a carta; .e, isso feito, sõbe 
e a entrega, pessoalmente, ao Dr. Manoel Victorino, Que a achou 
boa. 

Os !Pi·quetes que acompanhavam o cairro presi-dencial podiam, 
em certa -0ccasião, serv·ir de obstaculo, e então Deocleciano sobr0 
lsso entendeu-se com -0 capitão Fredolino José da Costa e capitão 
Ed'Uairdo Barbosa, do 9° e 1° regimentos de cavallaria. 

Deocleciano continuava a trabalhar, e durante todo o tempo 
que trabalhou até conseguir .Jevar a effeito o plano, sabia que tra-
balhava-se igualmente pa:ra conseguir por ·qualquer meio de de-
posição a .retkada do Sr. Dr. Prudente de Moraes do Governo, 
relatando o que se vê em suas referidas declarações. 

Deparand-0-se, então, com o anspeçaida, começon .' tentar 
levar a effeito o plano, dando-se todas as tentativas d escr.iptas 
pelo anspeçada, -cujas declarações confirma ·como verdadei·ras. 

Deocleciano, á vista do que lhe dissera o general Glycerio". 
pouco o procur-0u na Camara, drundo·lhe soiencia de todas as te!l-
tativas por meio de cartas. das quaes eram portadores o anspe. 
çada, Velloso e um moço de nome Antonio d-0s Santos, escrevendo 
tambem ao Dr. Irineu Machado, de quem recebeu dinheiro para 
comprar a ganucha, por assim lhe pedir Deocleciano, que lhP 
disse o d.estino que a importa.nela ia ter. 

J!'racassamdo 0 attentado contra -0 Sr. Presidente da Repu -
bUca e sendo as$ai!sinado o Sr. marechal ·Bittencourt, Deocl.eciano, 
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que se achava no quartel do 1° regimento de cavallaria, sabendo 
que a policia agfa com decisão, con·sultou ao capitão Servilio Gon- · 
çalves sobre o que se devia fazer de tres cartas que tinha com-
sigo, duas d-0 general Glycerio e uma do !Dr. Iri•neu Machado, ao 
mesmo Deodeciano dirigidas e .que eram compromettedoras, e por 
conselho do mesmo .capitão foram por Deocleciruno queimadas em 
um reservaido do mesmo quartel, á noi.te. 

•Passemos a analysar, perante os a'Utos e as p·rovas colhidas, 
as declarações de Deoclecian-0, por elle confirimadas diversas vezes 
e principalmente ao auto de acaTeação geral a fls., presentes as 
testemunhas no mesmo auto desor.iptas, mas o façamos dividindo 
para melhor comprehensão em dous pontos: a) reuniões da phar-
.macia, individuos que n.ena tomaram parte; b) co-'.[larticipação 
das pessoas por Deocleciano i•ndkadas e das quaes recebeu apoio 
ao comm un.ic&r-lhes o plano. 

•Presos todos os indivMuos que fizeram parte de taes reuniõe..i, 
á excepção do major Jeronymo Teixei·ra França, q'Ue não se acha 
nesta Capital, e de Umqelino Pacheoo, porque fugiu no mesmo 
dia em que se decretou o estado de sitio, deixando a tomar ca>nta 
de sua pharmacia caixeiros ha ·pO'UC-Os dias admittidos, autos de 
fls. 261 a 262, fo'l·aim spbmetUdos a interrogatorios. (Autos de 
fls. 191 a 194, 200 a 204 e 209.) i 

Negativas foram as :respostas obtidas, confessando, entretan-
to todos que na dita ·Phí!-rmaci·a, iam, mas não a reuniões, ·exce_ 
pção feita do capitão IMano·el Francisco Moreira, que d·isse ter alli 
assistido a duas reuniões, tratando-Se, porém, sómente do contra-
almirante Custodio de Mello e outros indivíduos. 

Entr.etanto, o facto ~hi estava; a pharmacia era frequentada 
por Deocleci:vno e outra~ p.essoas que Já se demoravam; a vizi-
nhança não podia deteri;nlm.a:r o que se passava; as reuniões ti-
nham todo Jogar em março, época relativamente remota, ·e eram 
secretas. Não haven·do duvida quanto á sua ex.istencia, o proprio 
Moreira as confirmava; fazia-se mister chegar á prova do seu ob-
jectivo, ·do asst1mpto que lá se havia tratado . 

O capitão . Manoe1 Fvancisco Mor.eira, posto á frente · d·e Deo-
cleciano, ·não poude continuar no seu papel e elle, que havia con_ 
fessado já a existencia fias reuniões nas quaes se havia tratado 
do contra-almirante Custodio d·e Mello, conJ;essou que a · elimina-
ção do Pl'esidente da Republica foi discutida e acceita perante os 
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individuoo que Deocleciano apontou e cujos nomes repetio, de. 
darando, porém, Moreira Çiue nã~ procurou meio para executar o 
assassinato, ·sendo, entl'etá,nto, obTigação de cada um isso fazer, 
sabendo, é certo, que trabalhavam para isso conseguir.se. (Au-
to fl. 230.) 

José Rodrigues Cabr·al Noya_ á frente de M~reira, tudo confes. 
sou: havia assistido ás rE!uniões da pharm:acia Pacheco e ás an. 
teriores, com os companheiros cujos nomes citou e são os mesmos 
indicados por Deocleciano; que foi apresentado e acceito o plano 
do assassinato do Sr. Dr. Prud·ente de 1M-0raes, sendo os mats 
exaltados Deocleciano, capitão Marcos Curius, Paclreco e capitão-
t enente Rodolpho Lopes da Cruz . Não 'Procurou pôr em pratica 
ess·e plan-0, e, Tompendo em julho as 1•elações com Deocleciano, 
por questões intimas, não mais com este se entendeu, confessan. 
elo ainda, a fl. 244, que convers :m com Pacheco .sobre o que se 
havia resolvido ·em taes reuniões. diz.endo . .Jhe este que havia de 
ser o assassinato realizado com exlto. 

O tene111te-coro111,el Antonio Evar.isto dia Roeha, iguaLmente 
acarea.do, c:'l>nfesson que tinha assistido a duas reuniões na phar-
macia Pacheco, onde, eom ·effeito, trat.ou.s e do assassinato do Sr . 
Dr. Prud·ente de Moraes, mas e lle nã.o ~e .envolveu mais no facto. 
E', porém, e!Le mesmo que confessa que Deocledano, quando com 
elle esta'Va, lhe communicava a marcha, tendo de Deocleciano rece-
bido aviso para ir em outubro assistir ás touTadas, pois ahi devia 
sn· r ealisado -0 pino, si o Dr. Prudente de Moraes al1i f.osse, como se 
dizia (Auto de fl. 2H.) 

O capitão.tenente Rod.olpho Lopes da Cruz chegou aos ·extre-
mos: negou tudo; negou p·eran te Deoclecian~. que o apontou; n e-
g.ou perante Cabral Noya, que o rtputou um dos mais exaltad.os 
nas reuniões; negou perante Marcos Curius, que o apresentou co. 
mo fazendo com elle questão qurunto ao caso do contra-almiTante 
custodio de Mello; entn~tanto, foi deixando atrás de si contradi-
cções. A pr.incipio conhecia de vista, de simples cortezia, a Pa.· 
checo, ·depois ia â pharmacia deste se entender com ·elle sobre um 
pedido que Pacheco lhe foz de collocar um moço como e~crevente 
da Armada, o que fez; a principio só esteve na pharmac1a do ca~ 
pitão Pacheco algumas vel'!es de dia, depois lembra-se de t er all 1 
estado uma vez, á noite. (Auto de fl. 203 e 2~4.) 

o capitão Marcos Curius, igualmente na presença de Deocle-



144 

ciano, confirma a existencia das reuniões no Club, na jardim e 
na pharmacia, sendo ·os companheiros os que és.tão indicados. Dl:l-
clara, como já nos refer·imos, pelo que f.ez qusstão: mão queria que 
o contra-almirante voltasse para a Armada, ainda mesmo fazen-
do-se empregos ·de meios elétremos. Discutindo-se esse ponto, J.e .. 
vanta.se a idéa do assassinato do Sr. Presidente da Republica. 
como me.ia d•e terminar o Gov.erno do Dr. Prudente; s·endo dis-
cuti-dos vari-os planos e acceita a idéa do assa;ssinato, combinando-
se que cada um levasse a effeito como pudesse, communicando, 
porém, aos companheiros. Não se impr·essionando com o facto, 
não cogitou de procurar meio, •e ã proposta de Pache<!o, ·relatada 
acima, recusou-se. Ignorava os planos adoptados pelos seus com_ 
panheiros, sendo certo que no dia 7 de s·etembro, após a sahida 
do Sr. Presidente da Republica do jardim, DeocJ.ectano lhe disse 
ter alli estado um homem armado de mosquetão M.annlicher. (Au-
to de fl. 257.) 

O capitão ServiJi.o Gonçalves, a LI. 241, confessa ter estado 
no Club .Militar, na sala d9s fundos, on<le os animes estavam exal-
tados, não se recordando si se tratou de conspiração ·em tal reunião, 
não apr.esentamdo, rporém, opinião na discussão hav·ida, negand0 
ter sciencia ·das i·euniões ela pharmacia de Pacheco e do plano rl P 
assassinato d.o Sr. Dr. Prudente de Moraes. negando assim não 
s6 a sciencia que Deocleciano lhe dava, como tambem o que dis-
sera Velloso a fl. 267, COfll quem foi o ca;pitã.o Servili.o a,ca1·eado 
a fl. 290, de que este de tudo sabia e que no quartel ·do 1 º regi-
mento onde muitas vezes la ã. noite buscar Deocleciano, assistin 
a conversa entr.e os dous, die1?ndo o mesmo capitão Servilio qu e 
estava até disposto .a ir .pessoalmente ao palacio para realis::i.r o 
plano. 

Eis, .portanto, perf.eitamente provadas as decla~açõAs .a.e Dec-
cleciano, não s6 q,ua.nto ãs l'-euniõe.s no Club, jm·clim e na nhar-
macia ce>mo tambem cl.a deliberação .tomada ahi, ·entre oa coni. 
panh:iros de taes r euniões, para o assassinato ci.o Sr. Presidente 
da Republica. 

Passemos ao segundo ponto. 
O d·eputado Barbosa Lima, interrogado .a fls. 268 e 273, con-

iessou que Deocleciano, nas proximidades do dia 19 <le agosto na 
Oamara, fallando-lhe sobre .a candidatura do Dr. Julio de Cas-
tilhos, disse-lhe que a suit soluçíio seria a liquidação do Dr. Pru-
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dente de Moraes, nunca mais procurando-o, porém, Deocleciano, 
de modo a e.star em completa ignorancia de qualquer conlu,o que 
visasse a rea!isação <laquelle acto, sendo que, <liz ainda. o ruesnrn 
deputado, no mesmo dia communicou elle proprio o fa cto ao ge-
n.eral Glycerio. 

Não é, porém, real, a <lec:aração do deputado Barbosa. Lima, 
quando affirma que Deocleciano não mais o procurou. 

A testemunha de fl. 71, emp1'egado da Camara e cujo depoi. 
rnento foi tomado muito antes das declarações de Deocleciano, diz 
que por diversas vezes e a pedido <leste foi ·chamar no r ecinto o 
deputaido Barbosa 1Lima. e este, immediatamente vindo, conve:rsa.-
va com Deoclecia.no em logar reservad.o, e ·que sómente <leixou de 
vêr Deocleciano procurar e conversar com o mesmo deputado oito 
ou dez dias antes <lo attentado de 5 <le novembro. 

E', por conseguinte, o proprio deputado Barbosa Lima que 
confessa que em agosto Deac1eciano lhe fallou na liquidação do 
Sr. Dr . Prud.ente, aHegando que não mais foi procurado e, portan-
to_ ignorava qualquer conluio, qu e visasse a T·ealisação daquelle 
facto, quando. ao contraria, o foi por Deocleciano diversas vezes 
e com este conversava em Iogar r eservado, o que se deu até oit•J 
ou ·dez dias antes do attentado. 

Commettido o attentado, o deputado Barbosa Lima occulta-sc 
e vai r efugiar-se no Instituto Profi.ssfona1 (depoimento de fls. 
75, 77 e 92) e dahi .sabe, ás occultas. com o nome de <Il<1ef0'11so de 
Barrns, .toma uma passagem para M'.ontevidéo, sendo então detido 
ao tentar sahir desta Capital. 

Interroga.do sobre esse ponto, o mesmo deputado não o ex_ 
plicou sati.sfactoriamente; allega que assim procedeu com receio 
d·e ser a:ggre·dido. 

Não procede a all egação . Nenhuma aggressão pessoal. por 
menor que fosse, foi commettida contra qualquer um dos po1iticos 
mais exalta.dos da opposição. nem mesma no dia ·em que· sangra-
va a alma nacional ante o cadaver do marechal, ·e por.tanto nenhum 
receio podia ter o mesmo deputado no dia 12. 

A tentativa que fez para retirar-se desta Capi.tal tem seu fun-
damento na sciencia que tinha eHe do attentado da liquidação do 
Dr . Prudente de Moraes, corno confessa, do apoio que deu ao fa_ 
cto nas oonstantes conversas que tinha reservadamente com Deo-
cleciano, até oito ou dez dias antes do attentado. 

10 
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lEJ' <i,\nqa Deocleciano que a fl. 187 v. declara que, quando o 
~ ;:mutado BaT):Jq1311- Lima affil'mava .terminamtemente que havia 
·e Tealisar o nve~tf,rig annuuciado, por oerto tinha em mente o que 
'- si:icce(ler, pois de tudo tinha .sdenoia; e com effeito o mesmo 

uutado garantia de tal fórma essa realisação que sorprehendia 
e13pirito :publico, que não podia explicar a linguagem violenta 

- ·r elle empregaÇ111 ·no seu discurso do 3 de novembro, e cuja ter-
.l\naçãq é. a rqais -gr,ossei-ra comparação ·entr•e -o Chefe do Estado 
~ p chefe dos bandiqos de Oa.nudos. (App. fl. 58.) 

O -sena:dor João Cordeiro, ·em seu interrogatorio de fls. 274 
], llf/6, declarou que jámais sobre 'º assumpto havia conversa:do com 
Deocleoiano e que nem se lembra de tel-o visto no 1Senado al-
guwa vel'l. 

E' lamen.tavel o esquecimento do mesmo senador. 
iDeooleciano, são os empr egados do Senado, ele fl. 394 e 395, 

Que declaram que a lli sempre ia: em setembro e outubro (liver.sai;; 
vezes alli foi. -Com o -proprio s·ena:dor João Cordeiro conversou 
Deocleoia..no em fins ·de orubro, no Senado, a sós, diz a testemu-
nha de fl. 294. . 

Deoclecia:no, como vimos -a fl. 186, Cl·eclarou que o plano do 
assassinato do Dr. Prudente já era conhecido do w·esJno s·imadoT 
João Cordei-ro, que é intin;io amigo do capitão tJmbelino Pacheco, e 
o o senador João Cordeiro, affirmando essas decfarações ·de awi-
zaÇ!e, irnga couhecer p ipla:no. 

·E' porém, Cabral No7a que ·diz a fl. 244 que o Pl'QP,rio Pa-
cu·ec~ lhe havia -Çlitl" qwe C/ pl-auo do assassinato d·evia ser l'ealisado 
com ex~to, pois 11lt:i,s -influencias ipoliticas ~stavalll de accõ1•do e, 
entTe -outros, citou-Ihe o uome do senador João Cordeiro. 

E1J1-trenws :p.a parte Telatiya ao genera,1 Glycerio e deputado 
Iri\18\\ :\\'{Çlich:aÇ!o. 

O runspeçada -e José ·dp Souza Vello, foram, ·confessam, por.ta;d-o-
~·e de carta-s rde Deocleciaµo .ao general Glycerio e ao deputado Irl-
neu ' Machado, confirmanqo Velloso as declarações de Deocleoiano, 
de que a gaJ.'ll'ucha foi co.n;iprada com o dinheiro que o mesmo d-epu-
tçi,do. mandO\l a Dçio.cleciaflo. (Autos -de fls. 94, 139 e 266 .. ) 

O ca,pitão lil-ervilio Go.nçalves, que a todo o tTanse procura 
tudo n egar, sem, J?orém_. poder deixar de cahir em contradicções, 
perguntado sobre as car:t(l.S que Deocleciano na noite de 5 a con_ 



147 

selho seu queimou, trahio-se, de modo a deixar ver, entretanto, 
através de suas palavras a confirmação. 

E com effeito, a fl. 200, disse o mesmo oapitão "que '!lão sa-
bia si Deocleciano havia queimado taes cartas, porque cerca de 
uma hora 'esteve fóra da companhia de Deocleciano, ·mesmo por_ 
que este podia ter queimado :tlgum papel no reservado, onde es-
teve mas que Deocleciano não lhe mostrou nem fallou em cartas". 

A fl. 241 diz, porém, o referido capitão que "lembra-se de ter 
visto Deocleciano na noite de 5 de novembro, .no quartel do 1° 
regimento de cavallaria tirar do bolso uns papeis, não se recor-
cüincio, po~·ém, s i Deocleciano lhe disse que papeis eram aquelle~, 

e qual o destino que lhes ia dar." 
Não ha negar, pois, verdac1eir,as são as declarações de Deo-

. cleciano e o capitão Servilio as affirma, como dissemos, através 
ele suas palpaveis contradicções. 

Ainda mais: .o tenente-coronel Evaristo da Rocha, a fl. 244, 
declara que Deocleciano lhe mostrou certa occasião uma carta do 
general Glycerio, dizendo-lhe ainda o mesmo Deocleciano que por 
essa cart.a via-se o apoio do mesmo general ao facto; e J.osé Ro-
drigues -Cabral Noya, a fl. 245 v., diz que Pacheco lhe havia di.to 
que tinha lido uma ca1'ba do general Glycerio a Deocleciano, e na 
qual o mesmo general tratava do facto em questão. 

E' ainda o capitão Manoel Fra.ncisco !Moreira que, a fl. 230 v., 
declaira que, não tendo conversrudo sobre o plano com qu~esquer 
politicos, abria excepção para o deputado Jrineu Machado. Com 
este, na redacção d'O Jacobino, conversou na presença de Deocle-
ciano Martyr: o m esmo deputado, diz Moreira, que tinha scien_ 
eia das reuniões havid.as na pharmacia -de Pacheco, estava de ac-
cordo com o que se resolvera. 

A fl. 246, encontramos ai-nda o depoimento da testemunha An-
tonio dos Santos, ex-empregado de Deocleciano e ultimamente em-
pregado de Cabral Noya. 

Essa testemunha, que -conhece a historia desse crime, coma 
se vê de seu depoimento, declara que levou cartas ao general Gly-
cerio e Dr. Irineu Machado, sabendo, desde que o mesmo Deocle-
cian.o lhe contou essa. historia, que os referidos deiputados -esta. 
vam de accôrdo com o que se planejava realisar, pois assim lhe 
dizia Deodeciano. 
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E'. por conseguinte, urna testemunha que, muito antes do fa-
cto realisado, sabia do apoio qu e ao m esmo davam esses politicos. 

Ha ainda um facto que é preciso t er em vista, e é, p ::ila~ cir-
cumstancias d·o caso, de importancia manifesta. 

Dous diàs ·antes ·do facto do Ar.sena], sem o prurido com que 
se fazia annunciar qualqu er viagem ·do general Glycerio, este, na 
noite d-e 3 de novembro, r etira-se para S. Paulo,. onde apeza.r àa 
posição de chefe do seu partido e de s eu /.eaàer na Camara, ante 
tão graves successos que affectam a Nação, deixa_se fica.r . fugindo 
assim de approxlmar~se do theatro do attentado, que tão de perto 
conhecia, com:i Yimos, mesmo pelo elripoimento do deputado Bar-
bosa Lima. 

O deputado Torqua.to Moreira, primo-irmão do capitão Ma_ 
n oel Francisco Mor eira e com qu em r esidia, e qu e já conhecia tu-
do, quando Deocleciano conversou com ell e a respeito , na casa do 
mesmo capitão Mor eira e a poiava o plano, como meio de resolver 
a situação, logo após a decretação elo estado de sitio, no dia 12 
de novembro, apressaelameflte r etirou-se para o Estad•o do EspiriLu 
Sa.nto, não mais voltando a tornar pm'te nos trabalhos de sua Ca_ 
mara. 

O seu primo-irmão, que, como era natural, nada quiz affir-
mar qu e podesse s ervir de prova contra elle, não negou de todo, 
ent r etanto, que tivesse havido em sua ·casa a c:mversa entre Deo-
cleciano -e o mesmo deputado, dizendo ·que, ficando em outra sa_ 
la, não sabe -si os dois, ~ue foram para uma outra, juntos. con-
versaram a respeito. 

Em a poi:> da ·declaração feita quanto ao facto de ter escr ipto 
a carta ao Dr. Mano el Victorino, ua fórma acima r eferida, Deo-
cleciano invocou o testelflunho elo s enador João Cordeiro e do 
capitão Servilio Gonçalve~, pessoas que desse facto tinham per -
fe ito conhecimento. 

O capitão Servili o, na fó rma do systema que adoptou - igno_ 
rar tudo ou de nada se lambrar - disse, no au to d e fl. 200, que 
" uma occa-s ião, Deoclecia.no pedia-lhe no quartel do 1 º r egimento 
de cavallar ia uma folha ele papel d e carta, escr eveu , mas ell e 
ignora o seu conteúdo, nem sabe a quem era dirigida tal carta 
porque não lh'a mostrou Deocleciano, que s111Jre a m esma carta 
nada lhe disse" . A fl . 241 a esse respeito diz, entretanto, -o m es-
mo capitão Servilio que "fiando a Deocleciano, tres mezes anles d::> 
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attentado, uma fo1ha de papel para carta, Deocleciano escreveu, 
não s<e reow·damdo, .porém, a quem era dirigida essa carta ''. 

.São .s:empre ª 'ssim as d.:lclarações do capitão Servilio: no pr'. -
meÍl'O interrogatorio "não sabe .a quem era dirigida a carta pois 
Deocleciano não lh'a mostrou, nem nada lhe disse '', no segundo 
"não se recorda a quem era dirigi·da a carta '' . 

Ainda uma vez, entre as d.eclarações c::mtra,dictorias do ca_ 
pitão SeTvi!io Gonçalves, a ppar e.ce a confirmação das decliuações 
de Deocleciano. 

EI!e, com effeito, não n ega o primeiro ponto: Deocleciano es-
creveu tres mezes a.ntes do attentado uma carta sobre sua mesa, 
tal como este diz, e sobr.e a parte de a quem era dirigi·da, a prin-
cipio diz .o capitão Servilio que não sabe e depois peranta D"'ocle-
ciano, que lhe affirmava o facto, declara que não se recorda. 

O senador J.oão Cord eiro, nãio se lembrando, como vimos, ele 
a.o menos ter vi•sto Deocleciano, no Senado, quando, aliá;s, a sós 
com es.te conversou em fins de outubro, ·declarou não ter visto tal 
carta, e si a tivess·e visto havia ele ter dito qualquer ·cousa, razão 
essa, por sem duvida, asoos impr-oceclente, porque o facto se pas_ 
dara na esca.da do ·Senado, local impropri-o e inconveniente para 
conversas ele .tal sorte e mesmo porque sua opinião sobre o plano 
j ~ ·era conhecida por Deocl eciano. que lhe tinha ain teriormente 
fallado. 

R emontemos ás palavras elo Dr. Gusmão Lima, em seu de-
poimento de fl. 72. 

As declarações d esse magistrado são referentes a palavras de 
D E)oCleciano, palavras, ·porém, que têm a virtu·a e de terem sido 
ouvidas 1antes ª'º attentado de 5 ·d.e novembro. 

Nesse seu depoimento diz o Dr . Gusmão Lima que Deoclecia-
no, ,contando-lhe ·o pla,no, disse-lhe, por haver o mesmo Dr. Gus-
mã.o Lima classificado de loucura esse plano, que só a outro po-
deria aprov.ei.tar e não ao mesmo Deocleciano, "que contava com 
o resultaido da. emprez.a e tinha plena confiança na seriecJ,adl~ e 
sinceridadle do Dr. Mcmoel Victoq·ino ", palavras essas que, a f l. 206 
Deocle.cfa,no explicou, .dizendo ter assim s·e manifestado, porque 
havendo já. se entendido com o Dr. Manoel Victor.inç e a este 
escripto a carta, só tinha. que contar com a .sua lealdade. 

A testemunha Antonio ·dos San tos, cujo depoimento foi aci-
ma citado, sahia ha muito t em p·o, i.gualmen_te antes do attenta<lo, 
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que o D~. Manoel Victorino estava de aiccôTdo, ·e a este Levavam 
cartas de beodeciano o anspeçada e José de Souza Velloso. (Au_ 
to de fls. 94 e 139.) 

Adnda mais: o anspeçada em suas d·eclaTações a fLI 266 disse 
ainda q.ueho dia ·em que se deu o .con.certo n.o theatro Lyrico, on-
de se devia dar o attentado, como já vimos, pelas quatro horas da 
tarde, Deocleciano, chegando á r·edacção d'O Jacobino, declarou 
que o Dr. Prudente de Moraes ia a esse concerto, conforme· J\J.e 
havia avisa:do o 1Dr. Manoel Victorino, dec1arações essas que são 
confirmadas por Vel1o'3G, que a:ccrescenta que foi nesse dia qlie 
soube que o Dr. Manoel VictoTino estava de accôrdo. 

O ca:piitãio Moreira, a fl. 231, disse que sabia que o Dr. Ma-
noel Vidorino tinha sciencia do facto,' por lhe haver dHo Deocle-
ciano, que uma vez, ·estando com elle Moreira, deste se despedio 
li. porta do Senad·o, dizendo-lhe Deocleciano que com •elle ia con-
ferenciar. 

Cabral Noya, a fl. 24•5, disse que sabia que o Dr. Mano·el Vl-
ctorino ·estava ·de accôrd1, por ter lhe ·dito Paicheco. 

A testemunha de fl. 119, achando-se em Pariz, no mez de ou-
tubro, em conversa com um ·engenheiTo seu amigo, disse_lhe este 
que o Dr. Manoel Victorino havia ·escripto uma carta a um amigo 
seu; dizendo que não se admirasse não ser elle candkLato á Pre-
sidencia da Republica, porque era possivel ·que se dessem facto.: 
extraordinari-os no Brazil, d·e modo a assumir elle o Governo. 

Ha com efreito, a fl. 213 destes autos, uma carta dirigid•a pe-
1o Dr. Manoel Vidorino a uma pessoa ·em Londres, com.o se vê 
do auto ·de declarações a, fl. 212. 

Pelo simples extracto· desta carta nos pau.tos que dizem res-
peito .a;o a;ssumpto, se vê como são partilhados pelo Dr. Manoel 
Victorino os conceitos ~paixonados que a imprensa partidaria 
tem levantado contra o Governo, ·originando o m om ento difficil 
que atravessamos. 

"O Glycerio, diz a 0arta, t eve necessidade de romper com o 
Governo, a.pezar •do seu espirito conciliad.or: eu tambem, publica_ 
mente declaJrei, após a v·oJta grosseira do Prudente, que nada ·me 
prende ao Gov-erno, que está de accõrdo com elementos r evolt c-
so.s . O Luiz Vtanna e Prudente, juntos, pe11seguem o ·elemento mi-
litar com receio de deposições, e a prova ·está na d·emissão do 
r;e11< ral Argollo e o Çlesarmamento (la Escola Militar. E' i.ima p<>-
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1itica perigosa e cwpaz de causar desorcl!ens; a guerra civil ·e até 
a restauração: disso parte o grito de alarme que s-e traduz na op_ 
'.!;)osição ao Prudente. O cambio já desceu a 7 e o arren:lau1 ento. si 
se fizer, será ·para tapar o rombo do Thesouro. O Prudente só tra-
ta de organisar partido: os ·elementos do GlycerLo são os mais 
sinceros e ·propriamente republicanos. Só ha dois candidatos com 
maior probabiUdade de exito: eu e o Quintino; eu, sendo eleito, 
por necessidade, havia de desmontar os amigos da Bahia tão in-
compatibilisaidos estão com uma polüica verdadeiramente repu-
blicana .. Po~· outra "si ·me ·eleg~ssem, eu .estaria impossibilitaJ,J 
de exer-oer, em .algum momento critico, que a:inda póde sobrevir 
até 1.5 de novembro de 1898, a Presi-dencia da Republica." 

·Que momento critico é esse, porém, de que falla o Vtce_Pre-
siden-te da Republi-ca? Não é necessar-io -o menor -esforço, 1e11do-se 
a carta, para se ver qual seja. 

Dentro da Constituição não ha momento ·critico: a cessação 
normal, 'Jl•Or qualquer drcumstancia, prev1sta em lei -ou ·deterini-
nada por um facto natural não é, ·de certo, um momento oritico, 
e a carta bem alto diz .que não é, com e ffeito, esge o sentido do 
momento critico. 

·Para que se dê. um momento dessa ·natureza é precizo que se 
viole a Constituição, fazendo-se cessar o mandato do Presidente 
pelas armas, por uma deposição, ou então, ·como se ia dando no 
dia 5, assassinando -o Chefe d.a Nação. 

T.aes theorias, taes manifestações, taes conceitos produzem, 
repitamos, momentos angustiosos ·como o do dia 5 de novembro, 
apoiando e animando o espirito á -desord·em, incitando o crime. 

Pelo importan.te documento junto aos autos, vindo ·da nossa 
legação em Pa:riz, se vê que o proprio individuo, a quem foi dirL 
gida essa carta, manifestou desgosto· pela inconvenienoi.a da· lin-
guagem que, de modo claro e transparente, faz-ia presumir ma-
no br-as illegaies. 

Ainda maiis. Após a esoolhçi. dos candidatos, diz o mesmo ·do-
eumento, a 10 de outubro, uma pess·oa relacionada com O· Repub-licci 
e -que acredita-se ser o Dr. Roxo RodrigU.es, intimo amigo d-o <Dr. 
Manoel Viotorino, affirmava, -em carta dirigida para a mesma ca-
pital, que o Congrosso trabalharia até janeiro e que até então 
hav.ia provavelmente u1na revinwGlta na situ.ação p,Ql<iticq; ao paiz. 

Devidamente a.nalysada e apurada assim a r esponsabiliqade 
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o. assassinato do Sr. Dr. Prudente de Moraes, davam-lhe todo . o 
apoio, reputando .ess·e attentado meio de r·esolver a s.ituação, en-
tendemos que igualmente são responsaveis o deputado Alcindo 
Guanl!~ara, , FoTtunato Campos de Medeir-os e Joaquim Augusto 
Fr·~ ire, pelo accôrdo, apoio e auxilio a esse mesmo crime prestado. 

As testemunhas de fls. 160, 162 e 166. com effeito, do mes_ 
mo , modo .que indicam os nomes d:i Dr. Manoel Victorino, João 
Cordeiro, Barbosa Lima, de que nos occupamos, apontam o depu-
tado AJ.c'indo Guanabara, como, co-participa•ndo dessa cons·pira-
ção que teve. o s·eu epilogo em 5 de novembro . 

E, rA1m effeito, o deputado Alcindo Guanabara é cump].ice des_ 
se attentado .. 

· Im'pallomeni ·define p·erfeitamente em s-eus commentarios ao 
Codigo Penal Italiano essa cumplicidade. 

O incitamento ao crime, reforçando a resolução ou proposito 
criminoso e princ.ipalmente ·em crime da natureza dos de que nos 
occupamos, constitue poderoso auxilio á execução. 

E' o ·deputado Alcindo Guanabara (auto -Oe interrogatorio ·de 
fl. 283) que escreve os editoriaes d 'O R epublica: o artig.o do dia 
5 ,de novembro foi escripto por elle; e, dado o .attentado, sem 
que houvesse contra ·elle medida alguma {la autor.i-Oade publica, é 
elle que procura evadir-~·e, em companhia do deputado Barbosa 
Lima, como que impellidp pela consciencia que ·O avisava da sua 
responsa:bllidade. 

Fortunalo de Campo$ Medeiros ·é o companheiro -Oe Vellos•o 
no dia do attentado :· era elle o m:iço ciue se a;chava ·em ·companhia 
do portador da caixa a.o ímspeçada. em com'panhia ·de Y.eUoso; era 
elie que, na occas.ião da estada do Sr. Presidente da Republica 
no Arsenal e momentos artes do crime, n!k1 podia conter a exalta. 
!)ão. (auto de fls. ' 46, 22'( e 228.) · ·· · 

J·oaquim Augusto Fre1re, que foi para bor·do na mesma lancha 
com· o Dr. MaIJ.oel Vlcto11ibo e deputado Barbosa Lima, ·dizia alli. 
na ·Occaslão em que o .Sr. Dr. Prudente· ·de IMora;es deàcia a escada 
par.a tomar ·a lanch·a, e ~ntre os irümltos os mai-s gr.osseiros, que 
não pod·em ser repetidos, palavras que d·e modo peI'emptoTio de-
monstravam que o que s~ ia 1lassar momentos depois lhe ·era per_ 
feitam.ente ·conhecido, mo1,1trando ·essa;s mesmas palavras o gváo de 
accôrdo e de satisfação ql.le tudo aquillo lb:e causava. 



153 

"Desce, que .a portinhola do teu carro não has de subir " foram 
as palavras que entre os insultos pronunciou, diz a testemunha 
de fl.s 104. 

A testemunha de fls. 100 declara que ouv10 de Joaquim F.reire 
a ·declaração de que ·o Dr. Prudente ·era o causado·r da desgraça 
da Patria, accrescentando Joaquim Freire que era capaz de ma-
tai-o, facto esse occorrido em março durante os successos acima 
descriptos. 

E' ainda, finalmente. a testemunha de fl. 63 que vê, na curva 
fronteira ao necroterio, tomar o b:md o mesmo Joaquim Freire, 
que após os factos se r etirara apressadamente e .agitado do Ar-
senal de Guerra. 

A' vista da prova da r esponsabilidade criminal, por completo, 
G'.os indivíduos que tomaram parte no crime em .todas as suas 
phases, deixando sómente de apreciarmos a intervenção dos pL 
quetes a que se referiu Deocleciano, visto como esse facto por 
sua . natureza depende de pesquizas nos respectivos quarteis, pes-
quizas que serão feitas no c:impetente fôro militar, para ond.e na 
fórma da lei tem de ser remettida cópia authentica dos documen-
tos relativos aos officiaes respectivos implicados nestes crimes, 
passemos !igeiTamente a analysar e apreciar o gráo dessa mesma 
r esponsabildade. 

Resolvido e deliberado o crime nessa .assembléa criminosa .. na 
societ01s sceZeris, os :Jocii criwinis se separam: uns agem com_ tei-
mosia, com perseverança digna de uma boa acção ; outros aguar_ 
dam, esperam o momento da execução e durante todo ess~ tempo 
consumido na espera do momento material, communicam-se, re-
cebem notidas, conversam sobre o oaso, são av.!sados das tenta:tl· 
vas a fazer-se. 

Na ·soo~etas scezeris o lagar de executor cabe ao anspeçada ~ 

foi um excellente soüium criminis. 
A cumplicidade ou é physica, si prestada com actos materlaes 

(opere), moral .. si unicamente ·com actos tendentes a reforçar em 
outro o proposito criminoso já formado ( cons'ilium). 

Auxilia-se a ·execução do crime não sómente com o acto ma-
terial da presença, com o fornecimento de armas, com ·O dinheiro 
para a r ealisação do plano, vencendo as difficuldades que surjam, 
ou com outros tantos actos materiaes. 
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Uma palavra de a pplauso, ·o ass·entimento aio facto, r eputan-
do_n bom, desculpavel e necessa11io mesmo, 'incitando a reaHsa-
ção tudo constitue a uxilio á ·execução . 

Exci tar, :reforçar a resoluçãio de commetter -o crime, o conselho, 
é, diz Impa11omeni, citado, uma das .fórmas da cumplicidade. 

O portador da arma ao Arsenal, onde a entreg·o uao ansp·eçada, 
é o ,typo completo da primeira ordem, é um cumplice material, o 
seu au : i-o á execução é desta esped·e. 

A' segunda ordem pertencem os que applaua.iram, deram o seu 
apoio ao plano, reforçando 10 proposito crimino.so. 

Levaido a seu IC'Onhecimento o desígnio criminoso, longe de pro-
curarem o ·aband.ono desse desígnio, animaram-n'o, deraim-lhe o 
seu apoio, guardando sobre el'le toda a reserva e incita.ndo a exe_ 
cução, reputando -o n·ecessario á so1uçã·o que tinham em vLsta: -
mudança da situação, i11eio prompto, como diziam, de fazer cessar 
o actual Governo . 

Obtido assim esse apoio, bafej.aido por esse auxilio m::>ral de 
que o cri·me . por sua ~ropria natureza tanto necessitava, deu-se 
a ·execução criminosa que, não podendo consummar-se ·Contra o 
seu obj•ectivo, o as·sassiiiato do Sr . Presiidente da. Republica, por 
motivos independentes qa vontade do executor, vai, não fortuita-
mente, mas devido á circumstancia de t er, •entre o assassino e a 
victima, •S·e collocado o ·pravo ma:rechal Machrudo Bittencourt r ea-
lizar.lse no homicídio deste ·e no grave ferimen<to do chefe da cas'l 
militar. 

Qual, po.rém, a natur·eza do crime que tão de perto ferio a al-
ma uacional? 

:Não poderíamos 00111 eçar a responder melhor á pergunta que 
natur·almente deve_se fa;;er , p.erante o direito, ·do que r ep·etindo .as 
palavras patr-iotio!J,s proriunciadas no dia 10 de novembro, no Se-
1rndo, p·eJo Sr. Quintino Bocayuva; 

. "O assaf,lsinato de um homem, ministro ou simpJ.es particular. 
é sempre uma desgraça. ·e si nessa occasiã:i a desgraça deixa de 
ser puramente domestica para se·r uma d esgraça nacional, um 
motivo de lucto .para toçlos ·OS corações, este facto é devido n ãio á 
circumstancia de que a arma homicida tivesse attiugido ao hon- . 
rado mini-stro, .mas á circumstanci.a g1'oriosa lembrada pélo meu 
emin ente collega, repr esentante do Estado da Bahia, da abneg•ação 
heroica com que o honr;i,do mlnisfro cb'Jlocou a Slla vJcla em clefe-
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sa d.a vida ·do Chefe do Esta do. Senhores, -o crime é de natureza 
política! ! " 

Bast~, com ·effeito, .attender á exposição que acima fiz>emos e 
que, ponto por ponto, acompanhou o que produzio o inquerito, para 
se concluir que o crime que enlutou a Patria não pôde deixar . 
ele ser •encarado corno uma desgraça nacional. 

O Chefe ela Nação é sem duvida a mais alta encarnação da 
Patria. 

Eleito do povo, nas l'epublicas, na fórma d.a Constituição, es_ 
tá no interesse da ordem constituci.onal que complete o período do 
seu Gov·erno . 

Os delictos contra o Chefe elo Estado, digamos com Impal-
lomeni, têm um caracter complexo. L esando a pessoa propriamente, 
1'esam o direito particular; lesando a instituição, lesam ·o direito 
publico. 

Os ·delictos contra a segurança da pessoa do Chefe da Nação, 
para arrancar-lhe das mãos -o poder que a sober~ni.a popu1ar lhe 
conferi·o, 1são sem duvida, dirigid·os contra a ordem constitucional, 
e, offendendo a propria Constituição, tomam caracter de crime 
político. 

E', portanto, esse o cara:cter do crime de que nos occupamos. 
Oriundo de um conluio v.asto, de uma conspiração, recebend-o 

em ca:da uma de suas phases o influxo que descrevemos, .através do 
momento politico, cujo r etrosp ecto fizemos, esse crime tem como 
responsav.eis: o anspeçad.a lVIarcellino Bispo de Me!lo, Deocleciano 
Martyr, José Rodrigues .Cabral Noya, capitães Manoel Francisco 
Moreira, Servilio José Gonçalves, Marcos Curius :Mariano de Gam_ 
pos, Umbelino Pacheco, capitãio-tenente Rodolpho Lopes da Cruz, 
major Jeronymo Teixeira França. t en ente-coronel Antonio Ev.a_ 
risto da Rocha, Jos·é de Souza Venoso, Fortunato de Campos Me-
deiros, .Joaquim Augusto •Freire, Dr. Manoel Victo.rino Perei·r.a, se-
na:dor João Cor'deiro, deputados general Fr.ancisco Glycerio,: '•Ale-
xan·dre José Barbosa Lima, Irineu Machado, Torquato Mo.reira 'e 
Alcindo Gua~aba,ra .. que, passi veis ele RaD('ção pen.ai, devem ser ·· 
pr-ocessados e punidos· a.e a.ccôrdo com ·a 1ei .e na fórrna por elln. 
esta:belecida. 

Terminando assim o presente inqi.:erito, que sem perda de 
tempo o escrivão remetta ao· Sr. Dr. chefe de policl,a, concluimos 
este relat.orio e, ante as palavras "passan:do m esmo por cima do 
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Presid·ente da Republica, si fôr um emJ}araço, os republicanos bra_ 
zileiros hãio de salvar a grande obra d-e propaganda ... ", escriptas 
pel'A Naçcio, orgão do partido do general Glycerio, em S . . Paulo, na 
edição de 9 de ·d·ezembro ultimo, repetimos a interro·g.ação do gran-
de orador romano: "Quem acl fin~m ess'3 effrenata jactab'it au-
daciar " 

Ri-o, 10 de janeiro de 1898. - Vi.Gente Saraiva ele Oa,,-vcilho 
N !J'iv a, 1° d-elegado auxiliar. 

DOCU:ME'.'i'TO N. 5 

-Gabinete - Ministerio da Justiça e Negocios 1nteriores. -
Rio de Janeiro, 18 de jan·eiro de 1898. 

SR. GENERAL :;\llINISTRO DA G UEllRA. 

O inquerito polici.al, feito sobre o attentado do dia 5 d·e no_ 
vembro proximo findo, comprehendeu entre os responsaveis do 
crime os individuos, j.â detentos, capitãio Alexandre José Barb~sa 
Lima -e major Thomaz p avalcanti d J Albuquerque. 

E, como a. respeito ~o primeiro não se possa proseguir no r es-
pectivo p.rocesso antes de licença da e.amara ck>s Deputados, nos 
termos do .ai-t." 20 da Cqnstituiçã-o Federal, ·e, além disto, entenda 
o Governo que couí relàção a ambos seja necess.ario o emprego de 
medida de rep!"'essão autorisad.a no art. 80, § 2°, n. 2 da m esma 
Constituição, ass-iin v·ol-q cammunieo para os d·evidos fins. 

•Sa\lde e frateruida qe. ~ 11. maro C'~vazçanti. 

I>oCmlElíTO N. 6 

Republica doa Esta1los Unidos do :Srazil. 
O Presidente da R\lpubl!ca : 
Usando da faculdad~ que lhe con~ere o art. 80, § 2°, n. 2 da 

Constltuiçã.o Federal, re;solve desterrar vara a ilha d·e Fernando 
de Noronha o senador 1'Toão Cordeiro, Ol'í deputados Alcindo Gu.a. 
nabara e Aleicandre Jo~ Barbosa Lima : o major Thomaz Cavai-

. canti de Albuquerque, E'red·erico José d·e .Sant' Anna Nery (Barão 
de Sant'Anna Nery) e :fosé de Albuqu<:rque Mar.anhã.o. 

·Capital Federal, - em 21 de janeiro de 1898, 10° da Republica. 
- Prndente J. de Morar:is Barr<>s-. .-- A.nioro Oavaiaanti. 
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DOCUMEJN'l'O N. 7 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores - Capital Fe-
deral, 22. de janeiro de 1898. 

SR. CONTLlA-ALiVURAN 'J'E MINISTRO DA MARINHA. 

,passo ás vossas mãos as !nstrucções juntas, em original, que 
me pa.rece dev-erem ser seguid.as pelo co.mmandan_te _do transporte 
llndrado no 'desempenho da commissão r elativa á guarda e trata-
m ento dos d·esterrados por decreto de hontem. 

Saude e fraternidade. - A maro Cavalcanti. 
O Sr. command.ante do transporte Andrada, com relação á 

g·uarda e tratamento dos individuas: sena-dor João Cordeiro, depu-
tados Alexandre José Barbosa Lima e Alcindo Guanabara, major 
'rhomaz Cavalcanti de Albuquerqu e, Frederico de Sant'Anna Nery 
(Barão de Sant'Anna Nery) e J·osé de Albuquerque Maranhão, d·es_ 
t errados para a ilha de Fernando de Noronha, pelo -decreto de 21 
d J janetro corrente e nos termos do art. 80, § 2°, n. 2, _da Con-
stituição F ederal , observará as seguintes instrucções : 

1.• Uma vez ancorad·o o transporte nJ ·porto de seu destino. 
será permittido o deserubar'que dos desterrados, que poderã-0 to-
mar a1ojaruentos na ilha por conta propria, ou serem hospe;dados 
naquelle que o commandante julgar porventura conveniente pre_ 
parar para esse fim ; 

2.• fü na ilha hounr algum proprio nacional desoccupado e 
com as precisas accommodações, o commandante deverá preferil-o 
para os alojamentos referidos ; 

3.' E' permittido aos desterrados int-e ira liberdade de occupa-
ção, locomoção e passatempo dantro da ilha . com restricção ape_ 
nas feita para <>s actos e factos que forem incompatíveis com a 
condição excepcional em que os mesmos s.e a_cham ; 

4! Os que quizerem prover-se á sua custa de residencia e ali-
mentação particular, poderão fazei.o ; os que não puderem ou não 
quizerem faz.el-o deverão ser providos de maneira commoda e ·de-
cente pelos J'ecursos e meios de que dispuzer o commandante ; 

5.• Da-Oo o caso de não haver na ilha alojamentos nas con-
dições conve'Jlientes, os desterrados deverão continuar a ter "' 
bo-rdo do transporte as necessarias accomm-0dações; 

6.• Ta.mbem é permittido aos desterrados o uso da correspon_ 
d encia epistolar para suas familias, desde que as cartas sejam e!\-
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tregues abertas ao commarid·ante, para que, nã:o havendo inconve-
niente, este as faça transmittir ; 

7.• 'Elm hypothese ou por motivo algnm será permittida aos 
dester.rados a sahida da ilha, sobe pena de immediata responsa_ 
bilidade do commandante do transporte ; 

8,ª Sobrev"in·dü qualquer occurrencia grave com r elação a al-
gum ·dos desterrados, 0 commandante participal-o.ha ao Gov·erno 
p•eJ.o meiü ma1is rapido e prompto 'de que disponha. 

DOCUlliENTO N. 8 

Ministerio da Justiça e Negüclos Interiores 
neiro, 27 de janeiro d€ 1898. 

Rio <'l e J ·a-

O inquerito policial feito sobr e o attentado do di.a 5 de no. 
vembro proximo findo comprehendeu en tre ·os r esponsaveis do cri-
me os individuos já detentos : senador João Cor·deiro e deputado 
Alcln·do Guanabara. 

E como a respeito del!es não se póde proseguir no processo 
antes da licença das Camaras respectivas, nos t ermos do art. 20 da 
Constituição F ederal, e, ~lém disso, entenda o GoYerno que com 
relação a os mesmos seja n ecessario o empr egü da medida de r e-
pressão autorisada no art. 80, § 2'', n. 2 da Constituição, assim 
voLo communico, para os devidos fins . 

.Saude •e fraternidade, - Amaro Caval canti . - Sr. Dr. Julio 
de Barros Raja Gabaglia, juiz do Tribunal Civil e Criminal. 

DOCUMENTO N. 9 

Decreto n. 2.810, ele 31 ele janeiro àe 1898 

Proroga até 23 ·de janeir o proximo futuro o estado ·de ·sitio no 
[)istricto F ed!:!ral e comarca ·de Nicth·eroy 

O Presidente da Rept/.blica dos Estados Unidos do Brazil : 
Attendendo a que subsistem os motivos, expostos em Mensa-

gem ao Congresso Nacional, que determinaram o decreto legis-
lativo n. 456, de 12 de novembro proximo passado, que declarou 
em estado de s itio o Distrlcto Federal e a comarca de Nictheroy, e 
o decreto n. 2.737, de 11 de <'lezembro, que o prorogou até hoj e, no 
exercido da attribuição conferida pelo art. 48, ~ 15, da ConstL 
tuiçã;o : 

-Resolve, nos termos dd art. 80 da mesma Constituição, pro-
f ogar ·o estado de sitio, 6om suiwensão das giaranti.as comfti~ 
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tl1cio11aes, no territario do Districto Federal e da comarca d·e NL 
ctheroy, do Estado do Rio de Janeiro, até o dia 23 de fevereiro 
proximo fµturo. 

Capital Federal, 31 de janeiro de 1898, lOº da Republica. 
PrudJent·e J. de Moraes Barros. - Aniario Oavalcanti. 

DO CUMENTO N. 10 
Gabinete Em 11 de março de 1898. 

SR. PRESIDEN'rJ~ DO Sm·REMO TRIBUNAL FJ,DERAL. 

Accuso o recebimento do vosso officio de 5 ·do corrente mez, 
em que COilllllunicais que, tendo sido requerida ordem de habeas. 
corpus em favor dos pacientes senador João Cordeiro, deputados 
Alcindo Guanabara, Alexand·re José Barbosa Lima, major Thomaz 
Cava:Icanti d e Albuquerque, Frederico José de Sant'Anna Nery e 
José de Albuquerque Maranhão, o Supremo Tribunal Federal con-
cedeu .a referida ordem, para o fim de serem os mesmos apre. 
sentados na sessão do dia 26, prestando es·te nünisteri-o os necef!-
sarios esclarecimentos a respeito. Em .resposta, cabe-me dizer.vos 
que o Governo já deu as providencias no sentido c].e ser satisfeita 
a ordem d·o Supremo Tribunal e oppo.rtunamente voa serão re, 
mettidos os esclarecimentos requisitados. 

·Saude ·e fraternidade. - Amaro Oavalcanti. 

DOC l\IEN'fO N. 11 
Gabinete do Ministro da Justiça. e Negocios Interiores - Em 

24 de março de 1898. 

Sn. PnESTI;JJi:NTE Do SuPRKllO TltIBUNAL Fir,oEnAL. 

·:\]lm additament0 ao aviso· deste Minisierio, de 11 a.o cor.rente 
mez, v·enho prestar.vos os esclarecimentos que Tequi·sitastes com 
l"elação aos pacientes senador João Co·vdeiro, deputados Alcindo 
Guainabara e AJ.enxadr•e José Barbos.a Lima, major Thomaz Caval-
ca:nti de Alb\1querque, F1-ederico José de Sant'Ann.a Nery e José 
de Albuquerque Maranhão. 

O desterro desses indivíduos foi ordenado IJOr de.ereto de 21 
de janeiro ultimo, em virtud·~ da faculdade expressa no art. 80, § 2", 
da ·Constituição, conforme vereis do documento n. 1, que p.or cópia 
vos r emette.. 

Esse acto fêra antes de tudo medida .i.mprescindivel de or-
d•em e segurança, e convem accrescentar que os motivos, razões 
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e factos, que actuar.am para a adopção da m esma, subsistem ainda, 
e talvez mais ponderosos no momento actual. 

Praticando-o, o Governo estava, como .ainda está, convencido 
de que o seu procedimento fôra rigorosamente constitucional e 
acertado nas circumstancias ; pois, além de ter o Prestdente da 
Republica usado de uma attribuição clara e .positivamente con-
f.erida ao mesmo, nos casos de estado de sitio, accresce que tambem 
tivera, para fundamento do seu acto, a jurisprudencia 3!Ssentada 
do Supremo Tribunal e as resoluções do Congresso Nacional a 
semelhante respeito. 

Com eUeito, não se ignora qu e desde a primeira vez que coube 
âquelle Tribunal tomar conhecimento do pedido de hab*1As- corpus 
em favor de de8terr.;idos, ex-vi do art. 80, § 2°, citados, o mesmo 
estabelecera., além de outras, as seguintes razões fundamentaes 
de -decidir : 

"Consid·erando que durante o estado de sitio é autorisaido o 
Presidente d.a Republica a impôr como medida de r epressão a de-
tenção em Jogai· não destinado aos réos de crimes communs e o 
desterro para outros sipos do territorio nacional; 

·Considerand·o que e13tas medidas não r evestem o caracter de 
pena, que o Presi-dente da R epublica em caso algum poderá im-
pôr, visto não lhe ter sido conferida a attribuição de julgar, mas 
são medidas de segurança, de natureza transitoria, emquanto os 
accusados não são submettidos aios seus juizes naturaes, nos ter. 
mos do art . 7-2 § 1'5 da Constituição; 

Considerando, porém, que o exercicio desta faculdade a Con-
stituição conferio ao cr~terio •e prudente decisão do Prei;idente da 
R epublica, responsavel por e1la, pelas medidas de ex·cepção qne 
toma·r, e pelos .abusos qu e á sombra della possa commetber ; 

Considerando que pielo art. 80, § 3°,, combinado com o art. 34, 
' § 21, da · Constltuição, ao Congresso compete privativamente ap-

provar ou .reprovar o e::itado de sitio declarado pelo Presidente da 
Republica, bem .assim o exame das medidas excepcionaes, que 
elle houver tomado, ll!s quaes para esse f im lhe serão relatadas 
com especifi-c'ação ·dos ·Irfotivos em que se fundam; 

Oonsideran•do, portanto, que antes do juizo politico do Cou_ 
gresso não pôde o Poder Judicial apreciar o uso que f.ez o Presi-
dente da Republica daquella , attribuição constituciorual1 e que 
tambem não é da indüI E) · do Supremo Tribunal Federal envolv·er-sc 
nas funcções politic3!s dp Poder Executivo ou Legislativo ; 
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tado de sitio, estejam ·ou possam estar e11volvidos alguns direitos 
individuaes, esta circumstancia não habilita o Pe>der Judicial a 
intervir par.a nullifioar as medidas de segurança decretadas pelo 
Presidente d·a Republica, visto ser impossiv,el isolar estes direitos · 
da qu e,s tão politica; que os envolve e comprehende, salvo si unica-
mente tratar-se de punir os ,abusos de>s agientes .subalternos na exe_ 
cuçãe> das m esmas m edidas, porque a •esses agentes não se estend e · 
a necessidade d e voto politico do Congresso ; 

Considerando, por outro lado, que não está provada a ·hora · 
em que as prisões foram effectuadas, nem o momento em que en-
trou em ·execução o decr eto que suspend E.u as garantias cons1:L 
tucionaes, o qual pel a sua natureza não obedece ás norm!llS com-
muns da publicação, mas encerra implicita a clausula de imme-
diaita execução, pouco importando que as prisões t enham sido rea-
lisadas antes ou depois do estado de sitio, uma vez que foram de-
cretadas dentro delle, como consta do ·decreto de 14 do ·corrente 
mez, á fl. 139 ; 

Considerando, finalmente, que a cessação do estado de s1tío 
não importa, ipso }aato, na cessação das medidas tomadas dsn tro 
delle, as quaes continuam a subsistir emquanto os accusados não 
forem subrn:ettidos, como devem, aos tribunaes competent~ s, poi11 
do contrario .poderiam ficar inutilisadas todas as provid ancia11 
acon.selhad!!Js 
publica ; 

em tal emergencia por graves razões de · ord~m 

Negam por estes fundamentos a pedida ordem de habeas· 
corp·us." 

Este .accórdão foLproferido a 27 de abri!. de H392 pela quasi Úmt· 
nimidade do Sup·remo Tribunal Federal, com excepção apenas de urn 
só voto em contrario, e tornou-se desde :mtão ar.esto indiscutivel 
para os casos analogos po$tcriores ; sendo para notar que por outro 
Accórdão de 1 de setembro de 1894 esse v·enerando Tribunal accen-
tuou a confirmação da alludfda doutrina nestes termos : 

"Negam deferimento á petição, porque, como já foi decidido 
em Accórdão deste Tribunal de 27 de abriÍ de 1892, sómente ao 
Congresso compete approvar ou não o estado de _ sitio dC'crêtado 
pelo Presi·dente da R epublica e examinar e julgar as medidas 
excepoionaes que houver elle tomado." 

11 
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Levada a questão ao Congresso Nacional para o fim ele es te 
tomar conhecimento e ju1gar das medidas praticadas pelo Go-
verno durant!'l 'O estado de sitio, esse outr-o Poder da Republ'ica 
manifestou-se igualmente de inteiro accôrdo com a jurispruden-
cia ·firmada pelo Supremo Tribunal, como é de ver elas consi-
der,ações · e conclusões do parecer da Gamara dos Deputados de 8 
de junho de 1892 e do qual fôra relator o actual paciente Alcin<lo 
Guanabara; 

Chamada a commissão de constituição, legislação e justiça a 
dizer sobre urna iudioação a.presentada, em que se pr>etendia que, 
cessa:do o .estado de sitio, cessavam igualmente os effeitos delle, 
bem como as medidas de r epressão porventura legitimamente ap-
plicadas, ·devendo os indigitaidos criminosos ser submettidos ao 
julgamento do juízo competente, a referida commissão concluio : 
Que . não havia ma!Jeria para· deliberação na indioaQãio anenci'O'llada, 
baseando-se para isso, além d1e outros, nos seguintes aons.ictera;nd:a : 

" A con:imi'Ssão ponderou maduramente essas questões, novas 
entre nós, e que, altás, constituem a propria essencia da indicação 
·que ·discute. 

A commissão J!ensa CJUe, numa unioa hypothese, de um acto 
do Congresso pôde decor'rer, como consequencia forçada, a suspen-
são das medi·das de repressão toma:das durante o sitio : a da r e-
provação do· Congresso a:p acto do Poder Executivo. 

, Neste éas•o, o Congresso ·terá affirmado que não se deu a com-
moção intestina, que a Patria não correu imminente perigo, e, por 
conseguinte, que a suspensão de garantias foi uma violenoia á li-
berdade· e aos dir·eitos dos chladãos. 

1Si ao te:tµpp do aeu pronunciamento ainda existir o es tado 
de siti-o, a sua suspensão será immedi.ata; e, por consequencia, 'os 
cidadãos que, por esse effeito, estiverem detidos ou <lesterra:dos, 
volve·rão desde Joogo ao ~ozo das garantias constitucionaes; <la 
mesma sorte1 si o sitio hoµver sido suspenso anteriormente, os que 
ainda· soffre·rem taes vexações devem 1ser Íiberfos dellas. 

Fóra desta hypothese, a Constituição só .reseTva ao Congre1>so 
um recurs·o, <le cujo uso ·é elle o unico arbitro : a amnistia (art. 34, 
n . . 27). Nã o se encontra nem na natureza <lo r·egimen, nem na 
Constituição que nos r ege, nem nos precedentes dos p.aizes cul'io·S 
de systema de governo semelhante ao nosso, . o mais f-r.agil esteio 
em que se apoie a ·doutrina de que ao Poder Legislativo assieta 
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o direito de mandar, por si, directamente ou por outrem, que se 
abram as portas das prisões aos cidadãos, quaesquer que sejam os 
motivos -dessa prisão, qualquer que seja a autoridade que a orde-
nou. Supensas as garantias constitucionaes, o Governo não póde 
_mesmo admittir nem solicitações, nem intervenções de outro poder, 
tewdentes a annullarem as medidas preventivas que, a bem da 
ordem publica, elle houver tomado . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....... .... .................... .. . 
Si o Poder Judiciariü não tem competencia para intervir de 

modo a fazer restituir a liberdade aos cidadãos alcançados p~1as 
medidas durante o estado de sitio, como admittir que essa compe-
tencia .assista á Camara ? 

O grande -argiumento que se levanta em pró! dessa aspiração 
ê que, . cessado -0 sitio, pelo r estabelecimento da ordem, cessam os 
seus ef:Deitos, devendo os indigitados criminosos ser submettidos 
a julgamento. Antes de tudo, cumpre ponderar qu e, nos termos da 
nossa Coinstituição, como ficou demonstrado em outra parte deste 
parecer, o acto da dedruração do sitio pelo Poder Executivo não se 
e~tingUJe arutes ·do prcmunci.amento do Congresso sobre elle ._ 

Si o Congresso não o approva, elle desap·parece de todo, annul-
la-:se, cessam todos os seus effeitos, restando apernas a respon . 
sabilidiade de quem o praticou. 

·Si, ao contrario, o Congresso homologa-o, sem embargo de 
estarem r estauradas as garantias constitucionaes, os indivíduos 
implicll!dos nos cri:mes que -0 deterJIIJinaram oontinuam sob !1 

acção da lei marcial, r espondendo por esses crimes perante os tri-
bunaes que a lei houver constituído, pela fórma que ella houver 
determinado . 

• . . •. . • . • • . • • . . . • . . ..... ·1· . •.•..•• • .••• .• . ••.••••.• •• •••• . •••• •.•. 

Em · nenhum paiz onde jã se suspenderam as ga11antias consti-
tucionaes nrevaleceu jámais a theoria de que o restabelecimento da 
ordem im;lica a liberdade dos que cahiram sob a acção da autori-
dade ... Medi-da de salvação publica, posta em acção excepcional-
mente, quando a sociedade está ·ameaçada por uma forte commo-
~ão, que põe em risco os seus fundam entos, não se póde evide~te
mente moldar pelas normas comm uns, de que ella mesma e a 
negação". 



164. 

Por sua vez as commissões de constituição e justiça elo Se-
nado, em 5 de junho d e 1892, t endo de opinar sobre a es.pecie, 
fizeram-no como se vê do seguinte tr echo : 

" O Presidente ela R epublica é, sem contestação, o unico juiz 
da opportunidade para a decretac;ão do si tio, em aus ,mcia do Con-
gresso : elle é s·oberano na apreciação do perigo. A Oonstit·uição só 
O'ppôz-lhe uni correctívo. ina.s esse eflicuz, C'J?n1J/.e~o : - o ele su-
jeitar os seus a.cto·s á approva.ção do Cangresso ." 

Taes foram os votos ex p1icHos da Camara dos Deputados e do 
Senado, em tudo conforme aos ares.tos do Supr emo Tribunal Fe.-
deral, além d·os implioitamentos dados p elas mesmas Camaras 
nas resoluções com qu e foram approvados sem r eserva todos os 
actos do Poder Executivo durante o estacdo de sítio. 

Em face de precedentes tão valosos, firmado s pelos dous ou-
tros Poderes Constitucionaes, é evidente que o acto do Poder Ex-e-
cutivo ora em questão tem em seu favor os mais solidos e irrecusa-
veis fund.a.mentos. 

AIJ.egou-se perante o Supremo Tribunal F ederal que os pa-
cientes foram desterrado~ por serem cor esponsaveis dos cri~es 

communs que se dera m IJ-º Arsenal de Gu erra desta Capital a 5 
de nov·embro ultimo. - Descabida e sem o m enor fundamento é 
esta allegação . 

. ·E' oerto que tres dos desterradoi:i se acham indiciados em ta.~s 

crimes, mas o Governo, incluindo-os no deC'reto, não fel-o por s e. 
m elhan.te motivo; o seu ;i.cto foi, como j á disse, uma n ecessidade 
de policia pr·eventiva qu e subsistia ·e ·subsiste, sabida a influencia 
prE1)onderante qu e ·esses iµdiv·iduos podiam ter nos elementos pet·-
turbadores da ordem pu'Qlica para fins politioos, - como ficou 
verificado p elos .inqueritos e syndi·canoias fe.itos sobr·e conspira-
ções e outros movinwntos ·sediciosos, apparelhados nesta Capital 
a datar ele março do an.no findo . 

Mesmo durante o tempo de detenção nesta Cap.ital, antes uo 
desterro, alguns d·ell es pro·feriam ·constantes ameaças co•ntra o 
Goven10 ·e nomeadamente contra as pessoas .a.es te, e .de modo tal 
a impre:ssionar áquell es qua ·estavam incumbido's da sua guarda. 
E m vista do .qu e, -attendendo de um lado a tão poderosas clr-
cumstancias e,de outro, a que os m esmos individuas não podiam 
ser pr.oces·sados ·Pelos all"qdidos cr.ime,s communs sinão depois cl<t 
licença das respectiv.as Camaras do Congresso Nacional, o .Go-
verno deixou de passai-os desde logo á dispos,ição das autorida-
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des processantes, com.o var·e-is dos docum entos ns. 2 e 3, t ambem 
juntos. 

Sem o mintmo va.Jor é aiinda a allegação d e qu~ os paciente~ 
estejam ·prisioneiros na -ilha de <F ernando de NoT-0nha . 

!P elas instrucçõ2s dadas a seu r espeito (do cumento n. 4) t em 
elles al1i inteira. liberdade de habi tação, locomoção e passatempo, 
isto ê, têm a qu a.lidad e e condições de simple1s desterrad-o:s, •noa 
t ermos da Constituição. D esd-e que esta autor•isa " o dest eno pa:"a 
outr-os :sitio-s do territori-o nacional", clar-o está qu e cab e ao Poder 
Executivo designar qua.l d eva ser 'O si t io preferid.o para o desterro. 

No caso sujeito, o designad-o é um dos m a.i1s confortav-eis ·pelas 
1mas condições conhecidas, não ·sendo para tomar em considern-
çãio o facto de ter servido de presidio de Téos de cr-imes comm:uus, 
porquanto não se ignora que a lei n . 22·6 de 3 d e dezembro de 
1894 mandou extinguir o dito presidiü e retirar dal1i os presos 
existentes, o que já foi inteiramente executado . 

. Conclui•ndo, pois, os esclarecimentos que t enho o dever rl e 
prestar-vos, delles resulta: 

Que o decreto -de 21 de ja.n eiro foi, além de m ed•ida n ecessa-
ria á manutenção da ord·em -publica, um acto .inteiramente fundad o 
na iurisprud-encia do Suprem.o Tribunal F-ederal e em parecer ~s 

e resoluções do Cc•ngresso Nacional; 

-Que, conforme a doutrina ass·ent ada -por esses -dous Poder e:;, 
as medidas adaptadas pelo Poder rExecutivo durante o -estado d~ 

sitio devem subsistir com inteira efficacia e effeit os a t é que o 
Congresso, tomando conta do-s actos do :Presid ente -da R epublica, 
se manHeste nos te·rrno.s do § 8" do ,art. 80 da Coinstituição ; 

Que os pacl.entes não foTam desterrados ·por se :acharem indl.-
ciad-0s -em crimes -communs, e, ao contrario, muito embora algun> 
delles €Ste1jam sujeito.s a respond·er por crimes da especie, -0 seu 
desterro fo,i ordenado por motivos e razões inteiramEJnt e diver sos ; 

Que, finalme nte, os me~mos não se a cham pri sioneiros p or 
fórma alguma na i-1-ha de F ernando de Noronha, mas alli simp!e:; 
desterra.dos pe la fóTma •Qu e a Constitujção expressam e1nte au • 
tbr>isa. 

·E' quanto ºme cumpre informar-vos; com r ef.er encia a vossof! 
oUiclos d e 5 e 21 do corrente m ez. 

Saúde e frater-nidade . - Amaro oavaicanti. 
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DOCUMENTO N. 12. ·'. 

· Gabil1ete - Ministerio da Justiça ·e Negocios Interfor.es 
Rio <le faneir·o, 1'5 de abril de 1'898. -. '" : . .. ; 

SR . PREISlDENl'E DO •S°Ul'REMO TRIBUNAL FEDERAL . 

.P·resta,nd10 os esclarecimentos que solioítastes em offücfo ,de 
5 . do ·corrente mez, tenho a dizer-vos: J •á em aviso de 24 d<! 
maTçb 'Proxi!ho findo tive a ·honra de informar ao 'Supremo Tri-
bumal iFederal das razões, factos e condições em ·que e por qui! 
fôra decretàdo o d'esterro do •se1na;dor J•oão Cordeiro, ·deputados 
Alcindo Guanabrura e Alexa.ndr.e Jo-sé B.ar<bosa Lima e o major 
Thomal1: Cavaloanti de Albuquerque, 'll'OS termos do arl. 80 da 
Constituiçã;o; e ·o 'Gov·erno ·estiá conv·encicfo de .qu~ as informações 
prestadas satisfüzetam, .sem duvida, ao mesmo Tl'ibuinal, não so 
p.or serem •baseadas nas suas d ecisões a;nterhires .so'h1:1e a mate:rfa, 
cmno ainda por' haver •o Tribunal, em vista dellas, negando a 
ordem de h.abeas-cbrp'us impetrada por a.queiles pacientes. 

!Parece-me, 'IJOI'tanto, que para · :satisfazer a nov:a r equisição 
sobre os mesmos ind·ivliduos e o mesmo facto, bastarfa repo.rtar-
me ao avi.so citado e p,os docume•ntos que · o acom'IJ.anharam. 

Todavia, como pos~a ser de vantagem 'Para o cas-o novamente< 
sujeito, não devo d·eixÇLr ·de pedir a sabia attenção ~fo Sup·remo 
Tr.ibunail Ff:!d·eral para os factos ·seguintes: 

Que os aHuditi·os desterrados têm na Üha de F:ernando de 
N 1oronha, 10ga;r ·do desterro, inteira liberdad e ·d·e occupação, loco-
moção, p.assa.-tempCl e habftação por 'conta pro·pria, como s·e pód0 
ver das instrucções CíUE! ·por cópia vos foram remteUdas com o meu 
aviso anterior; 

Que os mesmos não estãio em commum com ós presos do EB-
tado de .Pernambuco, que porv·entura se .acham no estalbelecimento 
penitenc-iario ou p-res·jdfo •lõX·istente na m esru.a 11ha ; 

Que esta tem, ·segundo informação •r ecolhida, uma e.xtensão 
de 30 milhas, e é habitada :por população ·diversa e diffetente, 
composta de centenares de individuas, e não ea:;.clusivam:entie po:-
presos, como se a!legou perainte o Supremo Tr·ibunal Federal; 

Que .os desterra dos r esidem •em casa do :povoado, .inteira .. 
mente Já par.te, tomadp, ·e provida por elles pr.o'Prios, como se vJ 
da imformação junta por cópia (doe. A), do com.mandante do cru-
zador A. ndracici; 



Que, finalmente, extincto o I>residf.o federal .existente na H'lia 
d·e •Fernando de Nornnha, e muito embora aprov.eitado ;ostel'io;;-
mente ;pelo Govern.o do ·Estado de Pernambuco pana 0 recolhi~~tno 
de :alguuis :dos seus sentenciados, ..:_ ·ainda assim nenhuma lei <Ht 

acto official ·declarou que '° territori.o da ilha c~nstituiri~ o :pr;-
prfo pl'esidlo ou a halJ:titação exclusiva de pres'Os. Ão contrario. 
continuou a servir de séde de Tepartições publicas ·como agen-
cias dos correios e telegraphos ' com as r espectivos funcci~naTio11, 
e de m uitos >Outros indivi-duos que alli exe:r<cem a sua profissãb 
ou negocio. ' .:~ . i ". 

Com relação a >iste ponto ·especial, é tambem d·e ·saber que pe-
las leis e ma.is actos officiaes o territorio de Fernand; de No;·~
nha não se cçiTufundia com o presidio dito,nem m esmo d11ra~te .<J 

tempo ·em que este subsistiu como estabelecimento lie.ç.eral, e ID1;J.i .. 
to menos depois . 

. Assim é que: 
O ·decreto do Governo P.rovisorio n. 854, de 13 de outubro d~ 

1890, ·erigiu em comarca o archipelago ·de Fernando ·de Noronhà 
creando nen e um Jogar ·de juiz de dfreito, um de promotor e outr?, 
de escrivão - sem ter feito a menor reserva desta ou daquen::i, .par-
te do territorio para constituir exclusivamente o presidio; 

O decreto n . 1.030, ·de 14 de nov·embrn do mesmo .a:µno,, 'ri? 
art. 225, transf.eriu para o Estado de Pernambuco .a justiça co_n~Çi~ 
tu'i.da pelo ·decreto n. 8M; . . .. :. , _ 

O decreto n . 1.071, d·e 14 de. fever-eiro de 1'891, confirmmidp 
estas· di·sposições,' declarou que o archipelago continuav.a. 11•· P.OO'o 
tencer ao refer ido Eslado ·e que as attribuições conferi.çl~s . ao M}~. 
nisterio d.a Justiça passavam a ser ·exe.rcid.as pelo Gov-er,nado_r .é!~ 

Perna.m buco; 
O decr.efo legislativo n. 226, .de 3 de dezembro de .1894, -p1;5Jhi_-

biu expressamente o recebimento de sentenciados no presiçlio .. e;iS,~_ 
te1ite na Üha dita, e dete~·miJi.ou que os presos fossem ,d.al-
li ·re-tirado.s e entregues aos E·stados em que que houvessem .sid? 
condemnado.s, o cju (l .teve completa ex,ecução de julho ao fim do a.n .. 
no p.roximo passado. 

A lei n . 124, de 3 ele ju1ho de 1895, do Elstado de Pernam. 
buco, autorisou o Governa-dor a divid-ir m etade, ·elo archipela~o em 
pequenos lotes de terra, que deveríam ser arrendados em con-
currencia 1lUblica, por t empo nunca superior a 1'5 .annos; e em 
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virtude .dessa autorisação o então Governador e agora um dos 
·desterrados, capitão Alexandre .José Barbosa Lima, .celebrou, com 
effJito, contractoll .com o coronel João Ro.drigues Moura, para a 
fundação ·e extracção carboni fera, e com o Dr. Pedro Beltrão e 
.Sodré Marta 1Pinhefro para exploração de phosphato de cal, na 
ilha de Ferna.ndo d·e Noronha (doe. B). 

O decreto posterior do Gov erno daqu.elle Estad.o, de 6 de ag-os-
to de 1897, aliás simples ado do Poder Executiv-o •estadoal, man-
rtando ·conservar no presidio da ilha de ·F ernando de Nor.anha aL 
gunB senten-ciados. pelas razões constantes dos considerandos d·O 
décreto, ·não .revog.o·u, nem ·podia .revogar ou aHerar as condições 
es tabelecidas 'Pelas leis acima citadas com relação ao t erritorio 
d.a re~erida ilha; e é por isso que, respondendo em telegramma 
re<iente á ·pergunta deste Ministerio, o mesmo Governador de·cla-
rou que a<Ctualmente não ha ·disposição alguma de lei que vede o 
accesso da ilha em que está o presidio . 

Par.a o habeas-o,rpus. ora requerido, ainda é de ponderar que 
os pacifntes·, n em ao tempo da aprese·ntação do pedido, n em dahi 
para c·'i; estive-ram mais 1na ilha de F ernando de Noronha como 
allegam, e sim a bordo ·do cruzador Andrad:a. 

Dand·o .estas informaçõ :s, quer o Governo tão sómente mani-
festar t-odo o s·eu empenho em satisfazer, do me1hor mo.do, á r e_ 
quisição do •Supremo Tribunal F ederal; ·po.rquanto, de um lado não 
igno.ra que as circurristandas alludidas só podiam t er valor ju-
ridicamente apreciav c-1 p.ii:ra ·:> caso si por ventura se trata.sse de 
det~mtos n·a hypothes·e d.o n. 1 § 2° do art. 80 da Constituiçí1o, e 
não ·de simples dester·radqs na fórma do n. 2 do artigo e para.gra. 
pho citados; e de outro ·~ S!l-bido que, segundo a doutrina ta.ntas 
vez ' s assenta.d.a d:> Supri;mo Tribunal F'ederal, e ainda em se·u 
venera!l'do Acco·r•dão de 2\) de ma.rço ultimo-" assistindo ao Con. 
gresso privativamm~e ·a a;ttribuição para conhecer das medi d.as d·c 
estado de sitio, que se -resumem na det enção e.m Jogar não destina. 
do aos réo·s de crimes communs e no desterro para outros sitias do 
te.rritorio naci.onal, cl.aro ellt"â qiie não ca be ao Pofler JuàJiciario. 
sun vioZencia no sent ifLo natural fl '.3ssas pciZavrcis, cipr.ecicir seme· 
ZhantBs a.ctos antes qu e · o Congresso t enha so·bre ell 2s manifesta-
do o .seu juiz o poliHco ". 

São t ermos tex·tuaes qo Accórdã.o citado. 

Saúde e fraternidad.e, - A.11uvro Oavaioanti, 



' SESSÃO DE 12 DE AGOSTO 

LI pprova os crntos prcitic:ciclos po/.o Pocler Executivo e sims cige1itca 
11espons,civeris vor motivo de attentado ele 5 àe 1wvembro de 
1897, co1n voto em se:pcirado ela ini.noria ela Ooininiss(f,o cl i.: 
Oonstitu·içcio , L egisVcição e Justi.çci. 

Os actos que a Mensagem do .Sr. Pres'idente da Republica, de Pa.racer ela 
12 d·e maio d·aste anno, ·emunera, e ora são submettidos· pela Ca- C:ommissão de 
mara dos .Srs. Deputados ao exame ·da •Commissão de ConstituL Constituiçflo 
çfüo, L egislação e Justiça, foram praticados em razão do itten-
tado de · ·5 •de novembro do anno proximo ·passado. 

As circumstancias ·que precederam, fo1,am concomitant·es e se 
E:eguiram ao ·extraordin:ario acontecime•nto, denunciavam uma cons-
piração· .contra ·o Governo da 'Republica e ·portanto contra a pro-
pria Republiéa na pess'O·a de seu primairo magistrado. 

Em tal emergen.cia, o primeiro dever dos demais poderes pbli-
ticós da Naç'ãii era evid·entemente ·a solidariedade na su1'focação 
da conspiração e na descoberta e punição dos criminosos. Parece 
fóra de toda d·uvida que é uma nação cond·einnada ã anarchia 
aquella cujos poderes publico.s rev·e1am, em qualquer tempo, ci-
bieza no · cumprimento desse deY.er. 

S.emelhante a'ttentado, qualquer qua seja 'O mod'O de consL 
deral-o, hoje, · commov.eu profundamente o p aiz e em parti-cula.r 
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esta ci·dade e a vis1nha de Ni·theroy, a,o tempo em que Iterpa-
trado. 

O Governo log·o r epresentou ao Congresso sobre a necessidad e 
elo estado de sitio ( A.nrwes ela Camara de novembro, pag. 99) 
nessas duas ci.dades, onde mais viva se •senti•a. a commoção. 

Bem compenetrado da gravi-dade da situação, o Congr esso, 
no exercido c1e um direito e, mais do que isso, •no desempenho de 
um dever constitucional, ·decr etou -o sitio, 11-0s termos em que foi 
solic'itado, votando a Camara o r espectivo projecto em 2" dis. 
cussão no clia 10 de novembro ( Annaes, pag. 133) e em 3" Jogo 
no dia 11 (A.nn.aes, pag. 14~) e o iSenad-0. 1ogo •no :dia 12 em 2" 
e 3" discussões, com di.spensa até . do par:eoer da Commissão res-
pectiva ( Ll.nnaes, pag.s 7•5 e 106). 

O Gov-ern·o, á vista disso, tomou as m edidas que as c'irc·um-
sta11das aco•nselhavam, e são as que submette ao julgamento do 
Congresso e a Camara ao exame desta Commissão. Essas m edi. 
das se r.eduziram á detenção ·e ao desterro; a ãe.P.en ção facultad ~i 

, pelo § 2° do art. 80, n. 1, ·ela Co11stitúiçã:o, · em · Iógai: úão ·a .. e1sfih .. ado 
aos réos de crime c?mmum, e o ãest-&ro permíriido· pêio 'mesmo 
§ n. 2. para outros 13iti0s do t erritorio nacional. · ,·,•' 

Cumpre notar qµ e o Suprem.o 'l' rlb\ln·al F·ed'er'á1; ·qi.Ja•rtdo so-
licitado pela segU'nda vez a conced·er habeas-co•rpus aos desterra. 
dos, o concedeu funqado (além de outro motiv·o - o de já haver 
oessaído o estado .de siti'o) ·em que -0 desterro 'fôra déct'etald.o para 
a ilha de ·~erna11do ·de <Noronha, "presidi'O {lo Estado de P érnam-

. ·· i · .buco ", e, assim, parit sitio desHna do· a r.os ·à.e ·crimes commtins 
(Diario - Official, n. 150, 1d:e 5 de jwnho tcléste· anno, 'pag.: ·3.1•45)' : · 

A Commissão acatando, como Ihe cumpre, o habeas.'corpus 
concedido . ·peJ.o Supremo 'l'ribunal, no ex·ercicro 'd'e · um· direito 
constitucional, exerce igualmente um· ·.airéftó ·COri•stitucional · jul-
gando os actos 1'10 -1Governo ·no estado ·de sitio ' e di.sselitin·do -' do ve-
nerando 'Tribun·al 110 modo ·de· consid·erar a iJ'h.a de F·erriaúdó de 

. Nor·onha.· Existe, é certa,. naquena. ilha uni 'IJI'es'i'dfo, '':in.'as não 
quer isso dizer •que seja a ilha ·um presklio, e , fantó •não 'é qu e 
conforme o · documento n ! 12, junk1· · á "Mensagem; ·é ena· accessL 
vel a todos, ·ao commercio e á , industria. o ' qu-e .. absolutamente se 
não ·compadece com a natureza ·de um ·presid-io . . Fôr.a precis o. que 
na ilha o Governo éjetivesse 0S desterrad·os na · parte que Lconst~-

. tue o presi.•dio , po·r~m, s·egundo demonstra·· a Mensagem; estes 
r·e1;1tdiTam - todo -0 tempo de sua .,permanencia · alli '-'-- no· :pcwoad'O 
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da ilha; em casa tomada e prov·Ida por elles proprios, com in-
ts ira liberdade de locomoção . Apenas não podiam sahir da:quelle 
sitio, mas é wisso, simplesmente nisso que podia consistir o de3-
t erro. ' " 

A nossa legislação -resente:se da falta de uma lei que regul3 
o eistado de sitio, <lefi•n·indo-lhe a extensão e a dÚração de seus 
effeitos. O Governo deteve quatro deputados e dous senadores, 
desten .ou d·ous deputados e um senador é maJite·ve estes detidos 
ainda .d·e·pois ·de terminado o estado de sitiei. Po·dia o Governo 
deter e desterrar esses deputados e o senador, apézar das imm u-
nidades parlamentares, e podia manter em dàte•nção ou desterro, 
não j•ã os d·ous deputados e o senad'or, mas qualquer outro cida-
dão, depois de cessado o sítio? · 

E' uma questi1ó por demais controv·ertida. Alguns membro3 
da iCommíssão, nómeadamente o relator deste parec r, sempre 
entenderam que não, porém na falta de uma lei ·que r egulamentc. 
o preceito constitucional e precise as attribuições e facrildad E:s 
do Poél·er 'ExecuUvo no estado d·e sitio, nãici pàdem respons'abilís<lr 
ó 1Presidente da Repu'bHoa por entend·er de modo diverso, tanto 
mais quamto diversamente tambem o tem entenãido o Suprimio 
Tri'bunal Federal - supremo interprete da Constituição, - e os 
actos praticados pelo actual Governo o foram tambeín pelo qu0 
o pf.ecedeu, sendo depois todos approvados pe1o c-Ongressó, ac-
crescendo que, .tendo sldo apresentadas, - na discussão dó. pró-
jecto do estad·o de sitio em ·questão, - emendas resalvaindo as 'irri-
munidades pa:rlamentar.es; foram rejeitadas Dela Camara (Annae.s, 
pag. 13·5) e pelo Senado (Annaes, pág . 105. ) -

Na falta da lei orgaúica do estado de sitio,' limita.se a Com-
missão ·ai examinar si os actos praticados p elo 'Gov-erno correspon-
deram aos -instuitos ·politicos d.o Congresso decretando o· siito· e 
depois ãs exig-encias do mamento, e examinando ess·es actos d·e-
baixo d·esse ponto de vista, é a Commissão de parecer que · sejam 
ápprovados, pelo ·que submette á delioeração· da Gamara: · o ' scr-
guinte projecto: 

O CQlilgre5so Nácional decreta: 
Artigo unfoo . F·icam approvados os actos prati9ados .pelêJ 

Pod ar ·Executivo e seus ag·entes responsaveis por motivo ·do át-
tentado .de 5 de novembro de 1897. 

•Sala das ·sassões. 12 de julho de 1898. - Luiz Domingues, 
relator. - J. J. Seabra, pI'esidente. - Trinaaciie .. -=- Tórrus Pd1'-
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Votos dos Sra. tu.gal. - Martins Junior, vencido. - Os actos do Poder Exe-
Martins cutivo ora sujeit0s á apreciação da Camara fo.ram, em gra1nd•l 

Junior eXavier par.te, exorbitantes e offernsivos, espeolalmente, dos arts. 20 e . 80 
da Silveira da Constituição da Republica . 

Como lesão do disposto no primeiro dos citados artigos, h::i. 
o facto da prisão dos .Srs. deputados Alcindo Guanabara e Bar-
bosa Lima, que foram detidos ·e postos a bordo de um navio d:i 
guerra, muitas horas antes de ser votado o estad·o d.e sitio pelo 
Senado, sem que para ·isso houvesse licença prévia da. Camara 
de que !fazem parte. A Mensagem do ·Sr. Presidente da Republica 
occulta cuidadosamE•.:lte esse caso, ·Que, entr.etanto, devia ser, si 
não justificado, .ao menos explicado, porque foi ·e é da mais franca 
notoriedad·e publka . O silenoio do Executivo a. ·tal respeito é a 
prova cabal das suas arbitrari.edades no tocante ás providencüts 
tomadas a proposito dos cr.imes de '5 de novemfbro, e attesta, além 
disso, a falta de sinceridade que pr·esidiu á elafboração da sua 
Mensagem. 

Contra o art. ·80 da Constituiçã.o o Poder Executivo a.ttentou: 
1 º, confundindo e fund fndo os dous casos dos ns. 1 e 2 do .§ 2° 
desse artigo para. impo.r cumulativamente as duas medidas repre~
sivas de detenção e de~terr·o ao selllad-0r João Cordeiro, aos depu-
tados Alcino Gu.anabar~t e Barbosa Lima e aos cidadãos Tib.omai 
Oavalca•nti, Sant'Anna Nery e José Maranhiio; .2°, remettendo O!; 

desterrados para a ilhit de Fernando de Nomnha, presidio destl-
nado aos réos de crim~s communs do Estado de Pernambuco. 

1Sei de sciencia :propria,' por ser ·natural dess·e Estado e nelle 
domiciliado, que :a ilha de Fernando não é "a.ccessivel a todos, ao 
commercf.o ·e á illldustnia " conlforme affir.ma o digno T·elator da 
maioria da Commi·s·são. A referida ilha não constitue munioipfo 
nem districto municiplj-1 do Estado, podendo reger-se autornom!.-
camente como as d·emafs circumscripções tlo mesmo Estado; é a:i 
contrario uma .especie de terr.itorio admintstrado directamente 
pelo Governo de Pernambuco, por intermedi-0 de um director de 
nomeação .do mesmo Gover•no, ·e tal territo·rio d·estinado exclus!-
vamente á resid.encia forçada dos sentemciad.os pel.as justiças d0 
Estado. T·oda .ilha. po\s é um vasto presidio (no qual não ha 
altâJS uma cadeia ou casa de detenção proprfamente dHa) e dahí 
vem o facto, absolutamente verdadeiro, de estar ella trancada a 
quaesquer visita1ntes, qlj-e só al.Ji podem ir com prévia Ucença l > 
Governador do Esta.do. De resto, tal fact·o ficou provado co111 o~ 
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documen~os exhibidos perante o Supremo Tribunal por occasiã:J 
de ser requeri.do o segundo habeas-oorpiis em favoT dos desterra-
dos. 

Ha a notar, .além disso, que a Mensagem do ·Sr. Presid·enb 
da Repu'blica lJT·etende justificar os acto'S praticados durante o 
estado de sitio aff.irmi:.tndo a ex·istencia de uma conspiração con · 
tr.a o chefe do Pod·er Executivo. Ora, tal conspiração é pura-
mente my.tica quer no -ponto de vista jurídico, quer no terreno 
d·os factos, porquanto: 1 º, nas varias figu·ras do crime de con.'-
piração a q·u~ se refere o Codigo Penal no seu L . 2°, T. 2°, Cap, l", 
arts. 115 a 117, •não estã incluid.o o caso de tentativa de morte 
contr.a a pessoa do chefe do Poder Executivo; 2°, os trfüunaes ju-
diciarios aos qua.es foi sujeito o exame .do attentado de 5 d·e n•J· 
vembro decidiram que a hypothese era, nãio de crtme politicJ, 
mas de crime commum obedecendo ãs regras do mandato crüni-
nal a que se r·efere o § 2° do art. 18 do ref.erido Cod.igo. 

São esses, entre outr-os, os motiv-0s que me levam a negar 
meu voto ao parec3r da maioria da Commissãio. - Xavier da Sil-
v eira Junior, V(tncido e de accôrdo com o voto do Dr. Marti:11> 
Juni-0r. 
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SESSÃO DE 16 DE AGOSTO 

O SR. SERZEDELLO CORRÊA - Sr. Presidente, cabe-m~ 

a dolorosa missão de iniciar o debate sobre os actos praticados pe_ 
lo Governo actual, durante .o sitio solicitado .a esta Oamara, em 
nome da razão do Estado, em nome da salvação publica; siÜo soli-
citad·o a ·esta Camara, depois do lugubre attentado, de que ia sen-
do victima o Sr. Presidente -da Repu}Jlica, e que pTostrou por ter, 
ra o Marechal Bittencourt; sitio solicitado pelo Presi·dente da 
R_epubJ.ica que, se me l)ermittem a sinceridade, em um requiute 
de hypocrisi.a, .coneulcou as leis, feriu a justiça .. . 

o SR. BFJLISAllIO DE rSOU'ZA - Não apoiado. 
O SR. SERZEDELLO CoR~A - ... ·prendeu innocentes e •praticou 

todas as tropelias, que um podeT desvai.rado e tomado pelo terror 
podia praticar. ( A poiados da opposição.) 

IDolorosa missão esta de que estou encarregado, eu que fui 
um dos primeiros a prntestar, neste recinto, contra o attentado de 
5 de novembro, e que sou tambem, talvez por uma fatalidade, o 
primeiro a romper o debate, para fazer as mais severas accusa-
ções ao Poder Publico, para formular as mais severas e vehe-
mentes censuras,· deante dos abusos que o mesmo Poder Publico 
praticou . 

Dolorosa missã.o esta, a de um Tepublicamo que, realmente. 
em ~5 -de novembro, na phrase do illustre deputado pela Bahia, 
o Sr . '8eabTa, trahiu os seus deveres militares, mas trahiu na espf.!-
ra'Ilça de dotar o seri paiz com a •Republica, no regímen dvil que 
fosse a consagração de todas as grandes liberdaides publi cas e ao 

2. • diacuaeifo 
do projecto 

n. 50 
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mesmo tempo a garantia mais solida de todos os direitos indivi-
duaes. 

O SR. SEABRA - V. Ex. foi mi•nistro em 1892. 
O SR . .SERZEDELLO CoRR~A - DoJ.orosa missão esta, a de urn 

homem, que tem necessidade de dizer ao seu paiz que isso, q1ie 
ahi .estã, não é Republica, mas é a hy•pocrisia disfarçada em Go-
varno, que isso que ahi está.' não é dem-0cracia, mas sim o gover·ao 
de uma facção ... 

o 8R. -BELISARIO DE SOUZA - Não apoiado. 
O SR. SERZBDELI.O CoRB!A - - . . . onde tod·os, salvas honro.sas 

excepções, si fossemos ·por acaso vencidos no dia 15 de nov-embro, 
iriam tranquil!os, •cheios de piedade angelica, assistir ãs missas, 
que se iam celebrar pela salvaçoã da·s instituições, ·e corm a 
mesma lnnocencia e piedade angelica haviam de ir assistir ao le-
vantamento dos postes e m que deviam ser enforcados os gra!lldc2 
bandi<l-0s. que haviam commettido o crime de attentaT contra 
as instituições, ·que faziam a honra da sua .Patria. 

o SR. BELISARIO DE •SOUZA - Ha tanto disso na Hi·storia! 
Quando s fez a rev-o1u~ão franceza, não havia r epublicano algum. 

O 'SR . .SERZEDELr.o C:oRB!A - Te·nh-0 de dfacutir os act-0s pra-
ticados durante o estaqo de aitio e o parecer, que a maioria da 
C-Ommissão de Legislaçi,ío e Justiça elaborou a respeito. 

Não me surprehend-e a approvação dos actos praticados pelo 
Poder Publico nesse pa!!ecer elaborado pela maioria da Commfasão, 
maioria que pert(•nce á. mai-0ria governamental, maioria que tem 
sustentado e encampado to.d·os .os actos praticados por este Go-
verno; maioria de ondf:! sahiu mesmo um ·rapr·esentante para vir 
solicitar e defender esf!e estad-0 de sitio, em nome da razão de 
Estado, em nome da salvação publica, e em nome do poder const'.-
tui.do, que se achava ameaçado .em seus alicerces por uma vasta., 
temerosa e tremt•nda conspiração. 

Bem sabia eu, e emprego o termo no bom sentido politico; 
bem ·srubia eu que a hypocrisia politica é a norma dos partidos. 
que não cogitam de outra cousa si não de ascensãio ao poder. 

O SR . .SEABHA - Fique assentado . 
O .Sn. SERZEm;LLo •ÜOBR!A - Bem sa'bia, pela leitura da Histo -

ria, pelas meditações que tenho da vida politica dos partidos, qu e 
a hypocrisia po!itica é a norma .dos partidos, que não tee;m outra 
preoccupação si1não o poder, sem attender aos meios e aos proces-
SQS que a elle -o conduzam. 
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Já Augusto dis.(airçava a dictadura e a monarchia absoluta 
sob as vestes e appar.encia de Republica . 

J·á Tiberio, monstro de ferocidade e cobardia ... 
o SR. BELISARIO DE SOUZA - E' preciso muita imagilnação! 
o SK SERZEDELLO <CORRftA - . . . vivia affirmando que ern. 

preciso obedecer ãs leis, exercem àas àeges esse. 
Já sabia mesmo que Cromwell fazia mais do que ler a Biblia, 

affectava a mais soberana humildade; vivi.a dizendo a toda hora 
e a todQ o momento que elle carregava a cruz do poder para o 
Calvario e emqn.anto ia exercendo a absorpção de todos os po-
deres, iam os seus asseclas infamando a todos que não batiam 
palmas á sua politica e á direcção que emprestava aos negocios 
publicos. 

O 1SR, SEABRA. - A applicação, se me permitte? '° rSR. :SBRZEDELI,O CORRftA. - Mas, Sr. Presidente, já sabendo 
que a hypocrisià politica vem de longa data como norma de par-
tidos, que servem a odios e a interesses, .apezar disto em um im-
pulso <le sentimento, deante da affirmação do nobre. deputado pela 
Bahia, e isso o decla;rei formalmente, que pediu o estado de sitio 
em nome da razão de Estado , eu fui um dos que commetteram a. 
ingenuidade de acreditar 1no Governo e dar-lhe o meu voto. (.A.par 
tes .) 

Eis por que tenho hoje o direito de fazer .a critka dos actos 
praticados, com a;usteridade; tenho o dever de ser rigoroso na 
apreciação de todos esses actos e abusos. Mas, Sr. Presidente, 
apezar de estaT convencido pelos actos anteriores deste Governo 
que a elle mais que a. nenhum se applica a celebre phrase da 
Bi'blia - omnis 11,vmo menàax - confiando na palavra do nobt'': 
deputado pela Bahia votei o sitio, persuadido de que os podere ; 
publicas estavam ameaçados em seus alicerces de vasta conspira-
ção, <le que era necessario desaffrontar a autoridade tanto ma:s 
quanto se aissegurava que o Governo já tinha em mãos as malhas 
do plano, já conhecia os principaes autores e precisava apenas 
de meios promptos para agir. 

O SR. Af'FONSO COSTA - Verdadeiro conto ào vigario. 
o SR. BELISARIO DE SOUZA dá um aparte. 
o ·SR. SERZEDELLO CORRftA - Fui enganado Sr . Presidente, por-

que está na consciencia publica que essa cCJ1nspiração não existia, 
12 
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essa conspiração foi nma phantas in , essa conspirar,ã.o foi um pre-
text<i apenas ... 

O ·SR. SEABRA - Tudo isto foi uma farça. 
O SR. SERZEDF.LLO CORRÉlA - . . . de que se pr-ocurou armar a 

facção qúe sitiava o Presidente da Republica, para d.e um só 
jacto faezr que ·esse Presidente trahisse de vez -o seu partido, a 
lealdade para com seus amigos, e désse âs co.usas publicas a orien-
tação que enes t'ntendi·am que deviam ter apoderando-se do es-
pírito e da vontade de S. Ex. ' (Sussurr~. Aprartes.) 

Mas, Sr. Presidente, depois que :uma phalange respeitavel pelo 
seu talento, respeitavel pelo seu caracter, respeitavel pela sua. 
independencia ·e hombrMade, se destacou da maioria governistn 
-para vir com a opposiçã<i parlamentar negar a licença, afim dt: 
serem processaã-os os noss-os collegas ... 

O SR. SEABRA - Devem agradecer a V. Ex. pelo juizo, os que 
não votaram. 

o SR. SERZEDELLO CORRÉlA - . . . depois que uma phala.nge im-
portante da maioTia se estacou .par.a vir do nosso lado condemnar 
a nova violencia e -o l'epuinte de perseguição que s·e queria ainda 
exercer; depoi.s que .este inquer.ito monstruoso jã qualificado no 
Senado e na tribuna da · Camara de monstro d e miserias, baixezas 
e infamias. . . (ApoiadJo~ e ncfu a;poiaàos.) 

O .SR. SEABRA - APf r-ovado peJ.a justiça do paiz. 
O SR. SERZEDE'.LLO CoRR1i:A - ... urdido no caTcere e sob amea-

ças da fome e do sukid.i.o foi julgado no 1Senaido e na CamaTa, f0í 
julgaido por to.dos os juízes singulares ... 

o SR. SEABRA - Não apoiado. 
o SR. SERZEDELLO CORRÊA - ... d.epois que foi julgado pelos 

conselho·s militares de m.aTjnha e guerra, como monstro d·e c.a-
lumnias e infamias, não serei eu, Sr. Pr.esidente, que ao discutir 
os actos de um governo moribundo ·e a d~sapparecer, venha em. 
p1·estar ao debate as .ondulações da política partidaria ou levantar 
nesta Camara o rumor pas grand·es tempestades que soem levanta:r 
os intel'esses partidario15. 

o SR. SEABRA - O Governo ·desafia a critica de seus actos. 
Não t enham condes·cendencia. 

o .SR. .SERZEDELLO ÇoRRÊA - Basta que este inqueri-to mons-
truow tenha passado ã histor.ia, tenha viUJdo â Camara e ao Se-
nado, e seja hoje um dpcumento publico, stigma de miserias atado 
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aos pés do Governo c~mo n gr'llh eta Aos pés do ga1é, 'Para nossa 
vingança ·e desaffr·onta. 

O SR. SEABRA - Foi o Governo que fez a farça. e que matou e 
Marechal Bittencourt, si é que elle mo.rr.eu, ou s i é que existiu, 
porque tenho duvidas. (Ha out1•os wpa.rtes.) 

o SR. PRESIDENTE - Attenção ! 

o SR. SERZEDEI.LO CORRftA - Este inquer.ito d.eixou mais um 
ensina.men:to; vei'O ma.is uma vez d·emonstra.r que a.través da -his-
to1·ia. e 'dos tempos os crimes politicos são sempre os mesmos. Des_ 
g·ra.ça.da., 1Sr. Presidente, é qua.si sempre a exploração política.· das 
facções que respiram odios, que exercem vinganças, que esparti-
lham a.o coração sómente os sentimentos do rancor e do interess:>. 
Já na revolução ·fra.nceza. os partidos dirigidos poc facciosos in-
sa.cia.veis infa.ma.ra.m-!:le pa:ra. depois destruirem-se. E' sabido que 
Robespj.erre só subia á tribuna. para .infamar os seus adversa.rios 
e a.Inda hoje Kro,pokine aconselha. a ca.lumnia. como meio d e ven-
cer e subir. Parece que a policia. d•esta Capital seguiu a. ma.xima. 
de KTopokine: ca.lumnia.r, -calumnia.~· sempre porque alguma cousa 
ha de- ficar . (Apartes.) 

Sim, Sr. Presidente, os crimes politicos são sempre os mesmos, 
e não preciso para mostrar o que se passou com ·os nossos illus-
tr_es e digno.s coU.egas si.não reconer a.os exemplos da historia, por -
que abundam ·em toda a parte. (Apartes.) 

Christ'O mesmo, Sr. Pres.iden-te, foi levado a a.udiencia de Pi-
latos ... 

O Sn. SEABRA - Baista. recorrer a.o Governo d e V . Ex. 
O SR. SERZEDEr..LO CoRRftA - ... rpoT uma turma numerosa d e 

adv·ersairios ·de sua doutrina., que diziam : "eis aqui •este homem 
que en<iontramos corrompendo a nação " ; e Christo que pregou a 
caridade, rChrist<> que pregou o amor e a paz, que perd<>ou a adul-
tera, que nobillt ou o servo, que protegeu a criança, que 'enalteceu 
com o perfume da fé a mulher; Christo que f.ez a maior Tevolu-
ção na ordem moo·a.l e no sentimento; Chri,sto foi condemnado por 
ter corrompido a nação. 

o SR. 1SE.ABBA - V. Ex. para que vae tão longe, vá só ao seu 
gov·eTno. 

o SR. SERZEDEr..r..o ConntA - Ah! Sr. Presidente, os Phariseus 
dos nossos colÍegas, do honrado e imma.culado .Sr. Vice.Presidente 
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d&. Republica, do digno Sr. General Glyoerio não conseguiram a 
licença, mas continuam a cha.mar-.nos de assassinos. (Apoiaclos e 
apartes.) 

Ah! Sr. Presidente,. esta accusação de que eramas o partido 
do assassinato foi desde esta capital proclamada pelos rafeiros 
que vivem a cheirar a verba secreta da polida até o extremo norte 
do paiz, a.té o meu Estado, ·onde se creou um jornal escripto, por 
consci'encias que jã haviam servido a Lauro Sodré, jornal estipen-
diado pela lntendencia da Capital, jornal que se intitulou orgam 
do partido republicano governista e que não fazia outra cousa para 
pleitear a eleição do ,Sr. Campos Salles, sinão atirar a pécha de 
partido do assassinai-o, quando os seus redadores, quando quem 
lhe fornecia o dinheiro da Intendencia jã havia vivido a lisonjear 
os proceres desse partido. 

Os cTimes poUticos são, pois_. os mesmos; os processos postos 
<' lll pratica são sempre •OS mesmos. 

H enrique VIII não fez outra cousa para obter a cond emnação 
ll c seus aclv.ersarios sinão infama.Los e rleshoural-.os, o cita a His-
toria o caso de Carlos l l· que •protegeu a poUcia de sua côrte, os 
asseclas que o cercavam com a condição de levantairem as mais 
torpes accusações aos seus grandes adv·ersari.os - Sydney e lord 
Russell. 

A policia deste governo .do Sr. Prudente de Moraes durante o 
estado de sitio e após o estado de sitio, no celebre inquerito e na 
imprensa, ID.ão fez outra cousa sinão oalumniar, e esse attentado 
monstruoso que consciencias pervertidas amadur.eceram e procura-
ram r-ealisar foi a arma política que serviu tão bam ã exploração 

. da facção que estã hoje I/-O poder para destruir um grande partido, 
para estabelecer a discordia entre os republicanos, para apod·erar. 
d!ll das posições, fazendo ·com que •os v-erdadeiros patriotas se sin_ 
tam inspirados de temoPes deante do clestino reservado ãs insti-
tuições republicanas ( ap0iaclos ela otpposição), attentado que odios 
e explorações politicas t(í.o magistralmente aproveitaram para fe-
rir a homens que tinham os maiores serviços ã Republica, que 
contavam as mais extraordinarias d edicações ã liberdade, que si-
gnificavam .em r elação ltº Presidente da Republica uma extraoT-
dinaria somma de esforços sem os quaes S. Ex. não teria sido 
exalçado ã pr.imeira magistratura (apoia-elos ela opposição); para 
ferir homens po1iticos q1rn contavam, como o General Glycerlo os 
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mais assignala.dos serviços á politica do nacionalismo de indepen-
dencia de nossa .patria, politica sem a qual não ha ~atria digna, 
nem ha povo que saiba amar a ter•ra em que nasceu. 

E assim aconteceu porque as palavras de paz e amor não exis-
tem sinão nos labios do Sr. Presidente da Republica, cujo coração 
suava inveja e affagava vinganças. S. Ex. em seu Governo não 
quiz ver que a questão po'litica é como a social, antes de tudo uma 
questão moral. 

Não são os o.aios. as vinganças pessoaes, os interesses bastar-
dos e pequenos que fazem progredir a sociedade. A politica é o 
grande p1;ocesso, o grande r ecurso para tornar os homens caJ~. 
vez mais felizes e melhores. A politica deve procurar apasiguar os 
odios, e, muito especialmente diminuir e enfraquecer todos os sof-
frimentos immerecidos. 

As s-ociedad·es só melhoram e progridem quan.do são dirigidas 
ao impulso de sentimentos nobres emanados do coração. 

E ·eis poTque S. Ex. é hoje um condemnado da historia. 
Capitulemos -os crimes deste Governo, os crimes praücados 

pelo Sr. Prudente de Moraes em frente das doutrinas que seus 
amigos de hoj.e sempre sustenta:ram. 

O SR . .SEABRA - Capitu1emos com a denuncia. 

O SR. SERZEDELLO CORRÊA - ... por esse Governo da 1ei, assi..n 
chamado irrisoriamente, talvez pelo mesmo motivo p-or que nós de_ 
nominamos __.: Rua Direita - a mais torta das ruas desta cidade 
(riso), porque nós chamamos - Rua das Flô11es - ·a rua onde 
não ·existem condições de limpeza e hygi ene, e cmde em vez de 
flôT es, da estercaria brotam cogumelos, pelo mesmo motivo pelo 
qual se d·enomina - Rua. de S. Jorge - rua de um Santo onde 
habita a prnstituição. 

Quaes. os crimes que praticou este Governo, chamado Governo 
da lei'? O libeno é simples. Embora desaffrontada a innocencia 
dos n·ossos ·co1legas, rnvelada á luz meridiana, a infamia do in-
querito, a torpeza das calumnias e miserias que quizeram explorar 
a connivencia de homens dign-os, como aquelles que foram accusa-
dos nesse monstruoso inquerito, darei esta satisfação á conscien-
cia republicana do Paiz, não preten.dendo, em nome de meus cone_ 
gas, fazer desse Iibello uma questão fechada. pouco nos importan-
do que este q.overno que já está julgado na Historia por todas as 
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consciencias sãs, possa s·er absolvido peJ.o.s seus ·partldarios na Ga-
mara ou deixar de ser denunciado como era de seu rigoroso .dev·er. 

Mas, um Governo moribundo, que estã '.Para des.appa:recer, não 
deixando dedicações, vendo, talvez, a ultima hora, ·os seus amigo~ 
o abandonarem ... 

O SR. BELISAmo DE. Souz:A - Não apoiado,. estamos apoiando 
o Sr. Presidente da Republica, combatendo V. Ex. (Apo)iaclo~.) 

O SR. SER7,EDELLO CoRR:ftA - ... para se vo1tarem para o novo 
sol que a.hi vem para dar a este Paiz apenas o que ene precisa -
gov·erno. 

O effeito da denuncia seria a sus.pensão do exerdcio do ca,r-
go, ·e para nós, opposição republicana, ·não ha maior vingança do 
que d·eixar o Sr. Dr. Prudente de Moraes continuar com os seus 
amigos ·e esta policia. (Apiroaaos dia opp:osição.) 

Não pretendemos faz.er questão po!iUca do libe1lo accusatofi0 
que vou formular contra o Presid·ente da Republica . Elle é tão 
simples, os factos fallam tão alto, foram praUcados tãb ã luz m e_ 
ridiana, 1estão tanto na consdencia publica, que não é preciso a 
aualyse,. o ·escalpello da cr~tica para descarnar essas monstruosida-
des e apresenta! -1as á Can,1ara; brusta o simples ·enuncid·o, a sim-
ples these. 

·Primeiro : o .81· . P·resiqente da •HepubUca teve a coragem de vir 
em uma· m en sagem assignada por S. Ex . solicitar em .nom e da 
razão do Estado, ·em nom e da salvaçã o pubUca, em nome do poder 
publico am eaçado, a m edi!la excepcional do sitio quando a verda_ 
ele é que não houve conspiração, tratava-se · de um crime commum 
amadurecido na consciencia d e dous .ou tres fanaticos, sem liga-
!,;Ões c qu·e ·em seu plano ~ãmais tiveram a. cooparticipação de um a 
alma sã . A conspiração só existiu no espírito ·enfermiço de S. Ex. 
tomado d·e terror e · na affirmação <dos que o cercaram e queriam 
sequesh-al-10 a;o bem e á i1azão . .. 

O SR, BELISARIO DE .Souz.A - Não apoiad·o; foi .o crime po! L 
tico mais infamante a ·eliminação d·e um homem chefe do poder . 
publico . Isto é Tevelação p.o Sr. Glycerio em seu jornal. 

O SR. SER''dEDELLO CqRRÉlA - ... essa conspiração só existiu 
deante dos calafrios, ·deaIJ.te dos receios. deante da timidez espan-· 
t aniça de S. Ex. v·endo rwr toda parte punhaes, armas homicidas 
e .assassinos (apoiaào-s.) 

Essa conspiração, Sr. Presidente, foi julgada pelos juizes sin-
g ular es e pelo mais alto ·tribunal deste I>aiz, quand.o na sua legi-
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tima attribuição de descriminar ·o poder competente para julgar 
do crime, disse que não se tratava de crime politico e sim de 
crime ·commum. 

E assim, Sr. Presidente, o Governo que mentiu a,o Parlamen_ 
to, que mentiu á sua consciencia, que mentiu á fé repub'licana, que 
mentiu á lealdaJde, que deve a ·este paiz, t eve, não só no juizo do 
obscuro Deputado que falia á Camara_. mas do venerando Tribunal 
deste •palz o seu julgamento; dahi as iras, dahi a;s accusações ir-
risorias e ridlculas do poder publico, indignas d·e uma mensagem, 
aUrndas pelo Presid·ente da Republica nesse documento, ao vene-
rando Tribunal deste paiz, que repreJ:!enta a maiis soberana garan-
tia d-0s diT·eHos individuaes, guarda sagrada e paladio dos dL 
rei tos de caida um de nós. (Apoiados .) 

Nós da opposição conspirarmos, quando a verdade é que ao 
espalhar-se a noticia do attentado, a .maioria attonita d·esertára 
do recinto, e a opposição, ainda qente o cadauver, quando não sa 
sabLa quaes as consequencias, .accusava o desgraçado que vinha, 
macular a nossa ·civilização e pedia o casigo prompto e •energico 
dos criminosos? 

O •Sli . .SEABRA - Ah! então a maioria apoiou o attentado? 
O Srt. Smi/ill!lUELLO ComtftA - Não sei si apoiou, sei que fugiu ao 

seu dever. 
Quando, Sr. Presidente, a opposição, por .alguns de seus mem-

bros, protestava solemnemente neste l'iecinto, s em enccmtrar a 
maioria, contra ess·e monstruoso attentado, Lá fóra, passado •o ter_ 
ror, passado 'º medo ... 

o .SR. SEABRA - !Medo da maioTia?! . . . 
O- SH. SERZEDELL'O Co1mftA - . . . a •ex.plor.ai;ão política ·come-

<;ou de fazer~s·e para infamar o Vice-Preside;nte da Repuhlica e 
especialmente para ferir o homem que ·era pela sua estatura mo. 
ral. p1a somma extraordionaria de servi,ços, era o representante 
mais genuíno da política que o antecess·or do Sr. Prudente 
de •Moraes havia feito, po'litica que não tem deixaido S. Ex. 
dormir, porque a verdade, 'Sr. Presf.dent-e, é .que o ·Sr. Dr. Pru-
dente de Mora:es ·é tã;o ·estreito, tão pequeno nas suas vista;s admi-
ui~trativas . (não apoiadJos) quanto S. Ex. é CO'l'PUlento •nessa irn-
mensidade d e odios que se vão procreando ·em seu espírito e q;ie 
o transformaram no verdugo daQ1ren e a quem no emtanto •S. E.x. 
_devia a primeira magistratura do paiz (apo;baàos da minoria) . 
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Q.u em ha que 1negue que o Sr. Presidente da Republica, jul-
gado pelos tribunaes deste paiz, m entiu ao parlamento quando 
veiu diezr que se tratava de uma vasta conspiração, que elle tinha 
em mãos as mal'has desta cons-piração, queria o ·sitio a itodo 
transe p ara sorprehend ar os conspiradores e que S. Ex. estav'l. 
a par de tudo e podia de um momento para outro, desaffr·0tntar o 
poder publico? Quem contesta que 'S. ·Ex. m entiu ao paiz e -á sua 
consciencia? Onde está esta con:spiraçã-0, que provas ha e foram 
obtidas durante esse estado de sitio prolo111gado, em que a polici:t 
abTiu inquerito, em ·que fez mais do que isto, - aos uivos do 
terror, no silencio das masmorras, sob a ameaça de viol encias. 
ela fome e quem sabe si do suicidio, se fez ·com que os co-réos d:> 
crime assignassem com t estemunhas as calumnias contra os nos-
sos collegas? 

N este esta.elo de sitio, Sr. Presidente, em que se procedeu á~ 

prisões .que se quiz, âs ameaças que se entandeu, em que se f ez. 
mais: em que se mand'Ou alardear por toda parte que se ia faz. >. r 
o exame nas v-isceras de Marcellino Bispo ... 

O '811 . 1BELIS.âRIO DE ·So'p'zA - Quer C()lntestaT a idoneidade dos 
medicas qu e fiz eram aquella autopsia? 

o ·SR. SERZEDELLO CORRÊ:A - . . . exame medko e chimico que 
até hoje, 1Sr. Presidente, com aJSsombro da opinião, não foi pn-
blicado . . . 

o SR. tSEAllR.A E OUTROS - F'oi publicado . 
O :s&. SERZEDELLO CoRRÊ:A - . . . nesse estado de sitio em qu'~ 

se abrira~ devassas, em que se violou a correspond·enoia, só uma 
cousa não poude o Governo obter : uma prova siquer de conspira-
ção, de trama politico. Pqr toda parte vê-se, resalta o vulto si -
ni&tro de um fanatico armando o braço .inconsci'ente de um desgra-
çado soldado. Eis a verdlj.de. 

O Sr. Presidente da Republica não se contentou em violar 
assim a Constituição e as leis, solicitando •em nome da razão d o 
Estado a decretação do •estado de sitio, affirmando com a resp el-
ta'bilidade de seu cargo qqe havia uma vasta conspiração, conspi-
ração que, no emta:nto, n&,o existia. 

S. •Ex . no decliv•e do~ crimes continuou em vertiginci.sa car-
reira. 

O que não soffre contestaçã<J é que ·S. Ex. antes de decre-
tado o estado de siüo - antes .mesmo de ter a suspensão das g'1-
rantias ca11JSbitucionaes, antes de poder agir, tal era o desejo :J r: 
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vfogança contra alguns d•e i:ieus ma;is temerasos adversarios tal 
era a sêde de odio, tal era ·a sanha de sujeital-os a humilhaç'ões, 
a vexames, quando ainda não ·estava <t'berta a devassa Neiv3-, 
quando ainda o sitio inão havia &ido obtido, qundo não 81i!tava 
votad-o, qurundo ainda o poder publico nã;o estava armado dos 
meios e recursos legaes que só esta Gamara podia dar, S. iEJx . 
mandou effectuar a p1risão .de dous ·deputados. 

Quem poderá conte&tar, 1Sr. Presidente, que os .illustres 
Deputa;dos, os .Srs. .Barbosa Lima e Alcindo Guanabara, foram 
presos a:ntes do estado de .sitio? Quem é da maio.ria que terá o 
impud·or je affirmar que o orador está faltamdo á verdade? 

O .SR. SEABl\A - Quem podeirá contestar ·que o ·Sr. 1Seabra. 
membro do Congresso, foi preso pelo -Gove.rno passado antes do 
estado .de sitio? 

O ISR. SERZElI>ELLO CoRRÊA - O Sr. Presidente .da Republica, 
nãio contente_ ·em pTetnder dous d·eputados antes do estado de sitio, 
sob .pretexto de uma conspiração, conspiração que, rep'ito, foi 
uma mentira e uma falsidade ... 

O 1SI\. VFlRGNE DE ABREU - Não foi provada; mas não quet· 
dizer que não existisse. 

O SR. SERZEDELLO CoRR~A - . . . S. Ex. continuou em seu:; 
desvarfos, to'mado .de tefro~-, sem attend·er á lei, sem attemder á 
promessa solem!l'e ·que mand·ára fazer de que as immunidades par· 
lamentares seriam garantidms . 

.S. Ex . fez mais . . . 
o :SR. AUGUSTO SEVERO - Quem ·decla;rou Lsto foi o T•elator d.t 

Commissãio . 
o 1SR. VERONE DE ABREU - Fallei em nome das minhall opi-

niões. 
O 1SR. SERZEDF~LLO CoRRÊA __: S. Ex. fez mais, S. •Ex. por in-

termedio dessa policia que é uma vergonha e um.a de·sho•ura, man .. 
dou ·prender um grande numero de ci'dadãio·s, éliegando mesmo a. 
prender deputados e •senadores contra os qua;es não se articulou a 
mais ligeira . accusação, contra os quaes ci inquerito •não enuncia, 
nem ·O non1e, como succedeu, por exemplo, com o d·eputado pelo 
Districto Federal o Sr. Dr . Timotheo da ·costa, ·com o honritd·J 
deputado por Pêrna'mbuco -0 ·Sr. Dr. josé Mariano, com o illustr,~ 
cidadão senador pel0 Rfo Grande do Sul -0 Sr. Pinheiro Machado, 
assim com·o um sem numero ·de i•ndividuos ·cujos nomes não S'~ 
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conhece, mas que se sabe, foram 'Presos, sujeitos a vexames de 
toda ordem. 

Mas, <Sr. Presidente, o Sr. iDr. .Prudente de Moraes não ,;c-
conte:ntou em commetter Eómente esses crimes; S . Ex., amigo 
da lei, S. Ex. gov·erno de legalidade, ·S. Elx. magistrado, •S. Ex. 
que vive dizendo qull carrega a cruz do poder publico ... 

O SR. NILO PEÇANHA - Historias ... 
O SR. iSERZEDElLLO CoRRÊA - . . . extraordinariamente pesad:, 

n·esse caminho de fazer justiça e distribuir o bem, S. Ex. não 
se contentou em praticar só.mente estes crimes, .S. Ex. ·que é for-
mado em dfreito, que advogou durante tantos annos em P1rac"i-
caba, (1•iso), devendo ter, por conseguinte, '()S habitas de h<Jmem 
da lei, •S. Ex. não se ·contentou .em ·P'render innocentes, S. Ex. 
foi além e desterrou deputaidos e ho.men?I que foram presos por 
interesses políticos para um presidio de galês quando a Consti .. 
tuição .é expressa, positiva e termtnante. 

Surp1·ehendeu-me, Sr. Presidente, como o ndbre Deputado 
pelo ·l\farll!llhão, relator .qo voto da maioria em um parecer tão 
palido, tão fraco, onde, por assim dizer, a argumentação é fu .. 
giti va, onde não se perceba bem o fundamento que S . Ex. ·teve 
para pedir a approvação desses actos, o nobre Deputad'() pelo 
Maranhão vem dizer, apezar da se:ntença dos tribunaes cleste 
paiz, apezar da sentenç.ll- do 'Supremo Tribunal Federal, justa-
mente nesta questão, qu e Fernando de Noronha não é um presi-
dio, mas qu e alli existe um presidio e que QS pTei;;os µão foram 
mandados :para -o p.residio, mas pa.ra ·Fernando d·e N oronha. 

O SR. AUGU8'ro ·SEVERO - Que o diga ·o Dr. Corrêa de Araujo. 
O SR. Bi.;Lit:iAmo DE SotJ"LA - Foi elle quelll i:n'f-Ol'Jllü;U a.o Go · 

verno que iFernando de Noronh.a ;não eTa um pTesidio. 
to ISR. COELHO CINTRA - Não é exacto. 
o 'SR. SERZEDELLO Co~RÊA - Ah! s. Ex., si a intelligencia cl 'J 

homem, esclarecida mesI)lO .. . 
O SR. C'()ELHO CINTRA - Apezar de adversaria do Dr. Corrêa 

·de Araujo affirmo que não {!isse .tal cousa e sinão vejamos as te-
}egra:mmas. (Apairtles. ) 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA - . , . si a intel!ig-encia hulllana es-
clarecida como a -do !D.obre Deputado não fosse muitas vezes per-
turbada ·pela paixão J;)artidaria, . não se 'poderia explicar, como o 
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1wbre Deputado pel:o Ma:ranhão foi levado a dar sobre os act'os 
p1'aticados pelo Gov·erno, o parecer que S ." Ex. deu. 

·S. Ex. passou por al to sobre todas a:s series de abusos e 
crimes, não dizendo sinão em defesa · do Preside'llte da R epublica 
que F'ernando de Noronha não é um presidio, mas que alli existe 
um presidio. Que irrisão!! E quanta inverdade!! 

O 'SR. •ERMINIO COUTINHO d•á .um aparte. 
o ·SR. SERZEIDELI.o CORRftA - Eu posso lêr á Camara a men -

sagem de 6 de maio do Governador de Pernambuco que aqui está, 
mas •não ·quero fatigar a Casa. Affir.mo, porém, que ena estabe-
lece dar.a, ·cathegorica •e termhw.ntemente que .Fernando de No-
ronha ·e ;p.res idio •e qu e ahi srão ·detidos os ·p·resos do Est.ado, 
galês ·e condemnados por crimes communs e que ninguem poderá 
visitar a Hha sem licença d·e ·S. Ex., do Gover•nador . 

Havendo um documento publico com"o este firmado pelo Go-
verna.dor {le Pernambuco, não se comprehende, pois, como, mesmo 
depois ela d·ecisão do ·supremo 'r1·ibunal F ederal sobre es te as· 
sumpto, se pôde .dizer que Fernando de Noronha não é um pre· 
s idio, ClUe- 'S . Ex. o 8r. Presich;mte da Republica não commetteu 
o maior cl·e todos o,s cr~mes ·desterrando para um presidio onde 
apenas ,se ·a:cha:m galês · e •criminosos, ·deputados, .senadores e h o-
mens politicos . Por qti.e nã o confessa·r em à crime ·e ·pedirem ab · 
solvição par.a o 1·éo? 

Mas , 1Sr. Presid·ente, o P resklente da R epublica .não com-
nietteu só esses crime·s, S. Ex . prendmd.o homens políticos, .. depu~ 
taiclos e . s-eiia:dores, em um presidio destinado a galês, S. Ex . ou 
autorizou ou consentiu ·Clue autoridades s·ubalternas p·raticassem 
<fcetos ele pe1·versidade, taes como, o de riãio providenciar sobre as 
condições em que d eviam 'ficar os presos, sobre os meios de ali-
mentação. 

U:i\I 8R. DEPUTADO - O fim era eliminai-os. 
O ·SR. SER2iEDELLO CoRRftA - Posso ler á Ca:m"<i.ra a . serie ele 

t eiegrammais #trocados en~re •OS <Dejputados AldndJo 1Guan.a!bara, 
Barbosa Lima e outros com o com.mandante do presidio e com o 
commandante do navio de guerra a bovdo do qual s·e achavam e 
foram ·conduzidos áquella :ilha; de onde se dep'rehende .que o go-
verno do Dr. ·Prudente · de -Moraes, governo caritativo -e da lei.. 
não providenciou para a s condições d e alimentação ·desses pre-
sos • .. 
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o SR. COELHO CINTRA - Apoiado. 
O SR. SERZEDELLO CORR!l:A - . . . e que foram atirados ness '.l. 

ilha, sem relações e sem conhecimentos, não t endo, por conse-
guinte, meios de procurarem o'bter a i•ndispensavel alimentação 
para não morrerem á fom :i. 

Talvez, Sr. Presidente, se tivesse feito isto para que tive:;se-
mos occasião de apreciar o espectaculo de mais outros suicidios 
além do já conhecido. 

O SR. FRAl'lcrsco ToLENl'INO - A diaria marcada foi de 1$500. 
O SR. 1SERZEDELLO Conulh - Os documentos que tenho em mãos 

e que não preciso de ler porque não aipparece quem cooteste o fa-
cto, são tirados dos .docum entos em original, que se acham ap-
pensos ao pedido de habeas-corpus ao Supremo Tribunal Federal, 
em relação aos mesmos presos políticos. Mas acaso tudo isto não 
bastava já par.a saciar a sêde de vingança? Não. 

Além destes crimes,. ·o .Sr. Presidente da R ep ublica, qu z en. 
tendeu que era um um adversario seu, que era um inimigo figadal 
seu, que eram talvez uns 1assassinos os honrado:; general Glycerio 
e Vice-Presidente, e que q eram tambem os Srs. Barbosa Lima e 
Alcindo Guanabara, todos aquelles que tinham veneração pela me-
moria do Sr. marechal F'\oriano Peixoto, 8. Ex., que não dorme, 
por causa ·dos louros ·colhidos p elo seu antecessor, que vive em 
sobresalto pelas hom enagens prestadas pelo sentimento republL 
cruno ao mitrechal, S. Ex. foi a ponto, na sua allucinação gerada 
pelo medo, de mandar -fecha:r o Club Militar, considerado como 
um club anarchico! 

· Sr. ·Presidente, aquill~ que a monarchia, apezar das viola-
ções que então se praticavam, ap ezar da má vontade que existia, 
no tempo .do imperio .para com a classe militar, ·especialmente para 
com os moços, qu!J_ sahiam das escolas. aquillo que a monarchia 
não teve coragem de rea1izar. aquil!o que Deodoro, o grande pa-
triota, o grande benemeri to, ferido, muitas vezes pelo seu amor 
proprio de chefe de classe, não quiz fazer, foi o Sr . Prudente de 
Moraes quem veiu realizar, mandando fechar o ·Club Militar, af-
frontando assim os brios de uma classe; porque a verdade é que 
cmquanto S. Ex. mandava fechar o Club Mi1itar, naturalmente 
sab o pretexto de que as classes mi)itares não se devem r eunir 
cm club, porque soffre com isto a disciplina, S. Ex. não .mandava 
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uma distincção. 

O SR. MELLO REGO - No Club Naval •não se conspirava. 
o SR. SEUZEDELLO CORRftA - On·de o nobr·e Deputado viu, on-

dE o nobre Deputado soube que no .Club Militar se conspirava pa-
ra matar o Presidente da Republica? 

Pois, porque Marcellin-0 Bispo era sol·dado, porque vestia faT-
d&. de um dos batalhões desta Capital, e armando.se de um pu. 
nhal tentou contra a vida do Presidente da Republica e matou o 
Sr . Marechal Bittencourt, haverá ahi quem seja capaz, Quem tenha 
o impudor .de culpar o exerdto brazil eiro, dizendo que elle foi 
cumplice nesse assaissinato? 

o SR. MELLO REGO - Eu não disse isso. 
O SR. SERZEDELLO CORR:füA - Quando, pois, se provasse, se ti-

1resse evidenciado, o que é uma mentira, o que é uma calumnia, 
ili. julgada no conselho militar d·esta capitaJ, que é composto d e 
offkiaes ·d 1'sti.notis13.im os, ·inoapa.z : s •de abso,lverem assassinos; 
quando estivesse provado q·ue, no Club Militar, dous ou tres .offi-
üiaes se t'ivessem .prevalecido das suas con<lições ·de socios, para 
ahi s e reunirem (porque as 'Portas desse club ·estão abertas a to-
dos os socios), e combinarem qualquer ·plano contra a vida do 
Pres·idente da Republica, era justo que o nobre Deputado, que ves. 
te a farda .de general. viesse dizer que o Club Militar, que t em 
as mais honrosas tradições, que t em prestad·o grandes serviços 
á patria, sem o qual não se teria feito a Republica, que tem tido 
á sua ttsta generaes eminentissi·mos, como D eodoro, e que t em 
como Presidente um dos es,piritos mais .esclarecidos do exercito, 
o Sr. general IM oura (apoiados) , viesse ·dizer que alli se conspi-
rava contra a vida do Pres·idente da Republica? 

O Club •Mliitar não póde ser, s.em deshonra para o exerctio, sem 
clesh:mra para a propria RepubHca . sem .que tudo que é repu-
blicano e digno silllta os fremitos de soberana ind-ignação, quali· 
ficado de ·cumplice no assassinato . 

.Q SR. MELLO REGO - Eu não disse isto. (Ha outr os apar t es. ) 
O SR . .SERZEDELLO CoRn.ftA - :O nobre Deputado disse que no 

Club MiJi.tar se ·conspirava. Mas cons•pirava como e ;para que? 
Sim; no Club Militar s e conspirava, mas foi para :Eazer a 

Republica a 15 de novembro e elevar o ob~curo .advogado de PL 
racicaba á presidencia da R epublica ; no club se tinha conspirado 



sim mas em .pról dos brios e da dignidade da classe militar, af.im 
de obter-se cumprimento da lei, como na questão Madureira; no 
Club Militar s·e tinha cons•pira:do para condemnar o fatal e n e-
fando golpe de Esta.do e estabelecer o .regímen constitucional em 
23 de novembro. 

\Mas, a essas consipraçÕE1s, que iwbi1itam o Clu·b Militar, por-
que foram sempre ·conspirações ou para felidtar ·este paiz, ou para 
manter a integridade da lei, a muitas dellas ou a · todais (posso 
assegurar ao nobre Deputa.ido que me aparteou) não foi estranho 
o Club Naval. 

O SR. MELLo REGO - Eu não me refiro a essas. 
o SR., SERZEDELLO CORR:füA - A que outras se póde referir o no. 

bre Deputado ? Tristes e mis•erand-os dias passa esta Republica . 
Por toda a parte a mã vontade ao ex•ercito. 
O .SR. AUGUSTO SEVERO - Não vae muito longe o dia em qu e e 

Dr . Prudente de Moraes appellava para o Clwb Militar. 
O .SR. SERZEDELL0 GoRR:füA - 8r. Presidente, outros poderiam 

ter má vontade contra o. Club MilitaT; outros poderiam exercer 
contTa esta instituiçã.o rnili1tar e TepubU.cana, verdadeiro baluarte 
em defeza da R epublica', suas viJ1dictas e odios pessoaes; outr·os 
pod·eriam, mesmo ·colloca,.dos na suprema magistratura ào paiiz, ver 
no Club Militar urn conjuncto de conspiradores; o· actual Presiden-
te da Republica, Dr. Prudente de Moraes é que não podia fazei-o, 
e não podia, porque quando, diante daJS noticias de Canudos, se 
acreditou que ú elemento rnon.archico cons:pii·ava contra a Repu . 
blka, e o Club Militar s·e reuniu •e votou urna moção de apoio :.í. 
auto-ridade constituída, compromettendoJse .;i. defend er ·em todos 

. os terr-enos as instituições republicanas, foi o Sr. Pr·esidente el a 
Republica quem, por interrnedio do Sr. iMinistro da Guerra, com-
municou essa mensagerµ a todos os commandantes de distr ictos, 
communicando-a pessoajmente a todos os governadores clo.s Es-
tados. ( A poà.aàos. ) 

Foi o Dr . P rudente de 1).'1oraes quem, tomando esta moção, 
transmittiuJa a todos os Governadores como prova d·e que o seu 
Governo estava firmo, de que .as instituições r.epubJi.canas estavam 
garantidas. 

A que 11r.011osito vem, pois, Sr. Presidente, ú facto da facção 
que governa, que se apoderou do ·espirito de S. Ex., que se apode-
rou daqu e)la alma doe:p.tla, acabrunhada naitura.lmente pelfl. mo-
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lE.stia, inn·ocular no animo e n o espiri to de .s. Ex . esse odio r ecal-
cado que ba contra .o exercito, nesse adhesismo impenitente que 
só presta serviços ã Republica quando tem todas as vantagens do 
poder? 

Sr. Presidente, vou terminar; não des ejo fatigar o espírito 
da Camara. 

Jã disse qu·e não vim ã tribuna apl'eciar os actos praticados 
peloo Governo durante o ·esltado de sitio, com esperanças de vêr 
S. Ex. denunciado. 

Para nós, opposição, depo-is que a . Camara negou a licença pa. 
ra serem processados nossos coUegas, julgando o inque1·ito, ao ver 
o Governo mor.ibundo, abandonado, sem .amig.os que só cogitam 
das grandes festas ao sol que nasce; ao ver que mui poucos dias 
terã S . Ex. para continuar a derramar o mal e a esquecer o bem, 
o julgamento de .S. Ex. é um.a questão secunda~·ia. 

Considero mesmo, iSr . Presidente, o GoveTno de S. Ex. jul-
gado no tribunal da opinião publica. 

O Sn. SEABRA - Ah! ah! ah! Não querem mostrar a fraqueza. 
O SR. SEJdE;DELLO Con&:lllA - Para nós não ha interesse d e or-

dem .a1guma em animar o debate, trazer o espirito publico suspen-
so com accusações maiis ou menos graves, mais ou menos violen. 
tas, quando o governo que morre, o governo que se estã despedin-
do da vida, o governo que estã descambando no horisonte, o go-
verno que está desapparecendo, já encontra, Sr. Presidente, a cova 
dos infelizes, a valla co=·um aibe!'ta sem merecer talvez as pãs 
de cal que almas piedosas se lembrem de atirar. 

Vou terminar. Não quero por mais tempo .occupar a attenção 
da Camara sobre os actos de um gov.erno que estã julgado. 

!Recordo.me, senhores, d·e memoraveis palavras de Byron, o 
extraordinario cantor do Oorsario e de Manfredo sobre o tumulo 
de Sheridan. Byron que se immortaHzou cant.ando versos inimita-
veis, Byron que soff.reu tambem a calumnia, que procurava ver nas 
suas sublimes creações, origlnaes e bellas, a descripção de suas 
proprias paixões, mas que a posteridade já fez justiça sagrando-·o, 
immortal; - Byron -comparava a amarguTa que se apoderava de 
sua a1ma, o d·esalento que inva:dia o seu espírito, ao contemplar o 
tumulo de 1Sheridan, ã sombria tristeza qu e se apodera do nosso 
coração quando, ao morrer o ultim-0 raio el e sol, a noite abotoa.se 
ao tecto do lar em que vivemos. 



E então rememorando as obras profundas de e!'udição, os dis-
cursos, verdadeiros monumentos que ·esse homem havia proferido, 
procuran·do .por toda a paTte um homem que lhe fosse igual, um 
orador q,ue a elle se comparasse, Byron lamenta que a natureza 
tivesse quebrado os moldes em que foi f·eito Sheridan! ! 

iSenhores; por uma dessas assoC'iações de idéas em que os 
contrastes se unem, por uma dessas associações em que se appro-
ximam o grande e o microscopko, o commensurav·el e o incom . 
rnensuravel, a s bellezas ·extra.ordinarias do raiar do dia e os ne-

g.r.ores teüicos da noite, ao -lêr as be'llas palavras de Byron, lem-
LreLme dos u·ltimos dias deste Governo a morrer. Sim; este Go-
verno que começou ele pregaT a paz e terminou pelo odio e pela 
diffamação de seus adversarios; este Gov·erno que foi durante lar 
go tempo a inercia para r eduzir o paiz á bancarrota; est e Governo 
que provocou a · divisão da familia republicana, que trahiu o seu 
partido, que tornou-se verdugo daquelles mesmos a quem devia 
a sua existencia, este Governo m e r ecordou as ultimas palavras 
de" Byron sobre Sheridan. 

Ao ver os seus .actos, 1 ao meditar nos males que s-emeou, nas 
dis·cordias que .accendeu, nas vinganças que exerceu, esquecido ela 
Patria, esquecido do dev·e:r, ·eu, Sr. Presidente, termino, não las. 
timando, mas ao contrario, levantando supplicas fervorosas aos 
céos e aos deuses para qu13 se quabrem os moldes em que foi feito 
o actual primeiro magistrado do Brazil, d·e modo que não tenha 
mais a Republica um Presidente igual _ ao .Sr. Prudente de Mo-
raes . (Muito bem; muito bem. O.s deputacoos da opposição compri-
mentam e abraçam o orradpr.) 

(A discussão é lnterrpmpida para votaçãQ.) 

o SR. LUIZ DOMINQUES - Entro neste debrute inteiramente 
despreoccupado de interesses de partido. 1Sirvo ao meu partido nas 
questões de natureza pa:rtiparia, e a questão em d·ebate, eu a repu-
to de interesse nacional. (A.partes.) 

Sim, ,Sr. Presidente, 14 approvação dos actos do Governo pra. 
ticados por motivo do attentado de 5. de nov·embro, não é uma 
questão fechada só por um partido, deve ser uma questão fechada 
pela Nação Inteira. 

o a.ttentado d~ 5 de novembro não fol p~rpetrado contra um 
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partido, sinão contra o Pl'esidente da Republica, contra o Chefe 
da Nação, conüa .a propria Republica. 

E enunciandoJme deste mod,o, julgo não incorrer na suspeição 
com que o illustre orador que me precedeu , fulminou aquelles que 
apoiam o Go·v·erno actua;l. 

Os gov·ernos todos deste paiz sabem que nunca precisei delles, 
sinão para bem servirem á Nação. 

Tenho de deputação quasi todo o t empo que tenho de vida pu-
blica. Nunca exerci um cargo de confiança, mediata ou immedia-
ta, de governo nenhum; hei sido até ho·je mero mandatario do povo, 
na Monarchia como na Republica. 

o SR. BELlSARIO DE SOUZA - Dos mais distinctos. (.ApÜ'iU-
doa.) 

O Sn. LUI~ DmnNGUES - Sus.peito tambem não é o Sr. Quin-
tino Boca.yuva e, no emtanto, após esse attentado, .assim se pronun-
ciou a r.es•peito no 8enacdo o eminente l'epub1icano: "E' necessario 
que se diga e se repita sempre que estes golpes vibrados contra .as 
pessoas d·epositarias do poder 'legitimo r esvalam d'ellas pµ,ra serem 
vibr;ados so·b11e o coração da prOpria R epiiblica (Muito bem), esta é 
q1te é fu.ndamentalmente f erida." 

1Sr. Pr·esidente, ouvindo ainda ha pouco o distincto Depu-
tado pelo Pará, o Sr . .Serzedello Corrêa, a objurg.ar o S.r Presiden-
t e d.a Republica pelos ados do estado de sitio, lembrei-me de que 
outros não foram os baldões que neste recinto os .adversarios lan_ 
ça.ram sobre o Marechal Floriano Peixoto, quando era. seu minis-
tro o mesmo nobre De·putado pelo Pará, por actos iguaes pratica-
dos por S. Ex. mesmo. 

O Sr . Epitacio P essoa, o illustra repr·esentante da Pa.rahyba 
que tão alto renome alcançou nesta Cama.ra, qualificou o estado 
ele sitio ·de 11 de abril de uma manobra perfida, para arredar des-
ta capital os maiis altivos e severos censores dos a-0tos do Gov er_ 
no .e ageitar maioria em ambas as casas do Congresso; e a.inda 
o anno pass·a.do, no Senado, o Sr. Ruy Barbosa o qualificou ele 
comedia. violenta . 

.Q .Sn. NILO PEÇANHA - Ha uma differ.ença; o •Marechal Flo-
riano Peixoto combatia monarchistas e -0 Sr. Prudente de Moraes 
combate republicanos. 

o Sn. Lurz Dol.rrnouEs - R efiro-me a.o estado de sitio de 11 
13 
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de abril; entã-0, ninguem nunca suspeitou de monarchismo os des-
terrados. A 1uta empenhou_•se ·entre republicanos e r epublicanos. 

o Sn. BELIS.AJUO DE SOU ZA - Apoiado. 
O SR. SEABRA. - Er.am monarchistas da força do Sr. Wan-

denkolk. 
o SR. SERZEDELLO ÜORRftA - Sei que se tinha o intuito de de-

pôr o Presidente da Republica; a lucta era entre r evoltosos e o 
Podo- constituído. 

O Sn. Lurz DOMINGUES - E foi porventura outro o intui to dos 
que armaram Marcellino Bispo contra o actual Presidente da R epu-
blica? 

Não é suspeito aos nobres Deputados o Sr. Quintino Bo·cayu_ 
va, e, no emtanto, ahi está nos Annaes o venerando Senador a di-
zer: 

"Para mim o crime é poEtico (apoiados), foi perpetlracLo ciom 
ilesignios poiiticos (muito apoiados)." 

Ao soldado assassino, o illustre Senador qualificou d·e triste 
executor dessa tragecliia sombria e crin1JinOS'a, como qualificou O 

attentado de 5 de novembro. 
Não póde ser tambem suspeit-0 o Sr. Ramiro Baroellos . 
o SR. PINTO DA iROCHA - Abso1utamente não . 
O SR. Lmz DoMINom:s - P-0is bem; · o illustre Senador pelo 

Rio Grande do Sul "suppunha e com muitos bons fundamentos 
qu'e um movel de naturez(L política levou o aissassino ao attentado 
e que este era um instrurriento ." 

o SR. PINTO DA ROCH4- dâ um apaTte. 
O SR. Lmz DOMINGUES - Perfeitamente; o illustre Senador 

protestou contra a connivencia que se dava no attEmtado ao par-
tido republicano federal, mas só por isso, tão sómente por isso, 
r ecusou s ubscrever a moi:;ão que qualificava de ·político o atten-
tado, isto é, a moção justificada pelo Sr. iSeverino Viei·ra, por-
que a do .Sr. Q·uintino Boc.ayuva, eUe votou, apezar de emp.r·egar 
o· mesmo qualificativo. 

'São as seguintes as palavras que S. Ex. proferiu a propo-
sito : 

"'Desde que não se póde suppor, a menos que não seja um 
man.iaco, um louco, ·que esse scrldado sómente por .prazer pr-0.prio 
tentasse assassinar o Sr . Presidente .da :Republica; àesàe q1it~ 

disse que sup,iJunha, e córii muifü, bon$ funcZameiito•s, qii,e o 1novel 
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ae nature?'a politica o tivesse levaclh a isso, e que ezie era um ins-
trum,.en;,,to, comp·r·ehende-se .que a minha questã,o não esitava pr;;-
priamerlJt.e, no moao por que s:e achava reclligida a moção, mas sim 
ruesse sublinharnento f!.1ito pelo apresentaclor aessa mesma moçcio. • 
( Tro.cani-s·e apartes.) 

Por consequencia - r espondo ao 11obre Deputado pelo Pará 
fosse quem fosse o mis·eravel mandante do soldado assassino o 

attentado de 5 d e ~oveimbro foi praticaido .com o ·dasignio politi00 
de .substitui-r na presidencia da R e.publica o Sr. Dr . Prudente dCJ 
Moraes . 

O SR. Ovrn10 ABRANTES - Agora me diga: quem .foi que sui-
cidou o soldado? 

o SR. BELISARIO DE SOO'ZA - Hom'es-sa! 
o SR. LUIZ DOMINGUES - o •honrado D aputado pefo Pará ac-

CUSO:U o Governo de ter solicitado o estado d e sitio; parece que 
S. Ex. devera antes c·ensur ar o Congresso por tel-o concedido. 

1Não comprehando, Sr. Pr•esi.dente, como o Congresso que de-
cretou o sitio, sob o fundamento de uma commoção que não podia 
deixar de ·s.entir, poi·s que era a ;razão unica que podia justificar 
o sitio, p eide hoje ao GDv erno a prova dessa commoção, que, só 
podia .determinar o seu ac~o. ( Apar~eS.) 

O nobre •Deputado pelo Pará n ega a coIIWlloção porque nega a 
conspiração, e naga a cons.fiiração por{[ue •não ficou provada . 

o ·SR. SERZEDEiLLO CoRniA d>á um aparte. 
O SR. · Lurz DOMINGUES - 0Ta, ·Sr . Presidente, ·foi o mesmo 

m eu illus t.I'e col<lega .quem o .anno p,a,s3ado, a pro:posito desse mesmo 
attentaclo, aqui nos disse: "se.i por ex.p :~rienda d e governo que ;i.s 
conspiraçõe1s .são impal:Paveis, que el'las muitas vez·es •não d·eíxam 
vestigios, sumindo-se no desconhecido, que ellas alardeaim !IIluíta.s 
v·eze.s i.nna .ing·enuidad·e ou uma innooencia que caus.a riso " ; e não 
obstante é S. Ex . quem •nega a consp.fração '"por .falta de provas"! 

.Depois, Sr. Presidente, não eTa precisa uma consipkaç'ão per-
feitamente caracterizada e provl!Jda, um crime .co=um, tal ell e 
seja, póde tambem determinar uma . commoção -politica . 

o 1SR . AFFONSO COSTA - Até um crime comm um? Nego. 
o 'SR. CoEr.Ho LISBOA - R esta provar isto. (Troccim-se muiitos 

avarl}e.s.) 
o SR. Josf; iMARIANO - Foi .co:mmoção intestinal. (Biso.) 
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O SR. LUIZ DoMlNGUES - O no1bre Deputado po·r Peronambucn 
que acaba de entrar só para dar ·essa aipar.te, pôde füzer de scien 
eia propria si os estados de sitio havidos na Republica, teem sido 
sempre decretados por motivos <le conspirações provadas, pois 
S. Ex. tem -experimentado o rigor de todos ·elles. (Riso.) 

o SR. 1FREDERICO BORGES - A opinião é realmente abalizada, 
porque is. Ex. fallará por experiencia pravria. 

O SR. Lurz Dol\1INGUll:s - Não comprehendo igualmente, Sr. 
Pre>S idente, como meus dignos coUagas, que sempre sustentaram 
que o ·estado de sitio suspende as immunidades parlamentares, 
accusam o Governo porque ·prendeu deputados e senadores •no es-
tado de sitio . 

E muito menos comprehendo, Sr. Presidente, com que direito 
o meu distincto collega deputado pelo Pará, que sempre entendeu 
assim e assim praticou ... 

O SR. SERZEDELLo CoRRftA - Ainda ma·ntenho a mesma opinião. 
Nunca mudei. O que admira é que aquelles que se queixaram da'õ 
violencias contra as imm unidades patlamentares, e•steiam hoje 
defendendo este parecer. 1 

O .Su. LUIZ DOMINGUES - Dizia, Sr. Presidente, que muito m :· 
nos comprehe·ndo com qua direito o illustre Deputado pelo Pará. 
que não ha muito aqui foi accusado, face á face, de prender ante::. 
mesmo do estado de sitio de 11 d·e abril e desterrar para o Cucuh~' 
o nobre Deputado Sr. ·seaqra, accusa h,oje o Sr. Presidente da Rr-
publica .pela pri•são e desterro de deputados e .senadores. ( Tro · 
ccim·se apartf!s entr.e os Srs. Serzeãello e Seab1'ª.) 

O nobre Daputado pervgunta: si tenho a mesma sua opiniã( 
sobre as immunidades parlamentares no ·estado de sitio. 

J á disse no proprio parecer que não. 
U]\[ ·Su. DEPUTADO - Ejntão não deve approvar as prisões . 
O SR. Lurz DoMr:-<oUE~ - Não as reprovo, para o effoito dE; 

responsabilizar o Presidente da Republica, que seria a con8equeL · 
eia,. exact~mente porque ha opiniões muito respeitaveis em con-
trario, de um e outro lapo da Camara, em um em outro dos dous 
partidos em que •Se divÍde o paiz, e na falta da lei orga:n1ca do 
sitio, sinto que ma falta lj-Utoridade para condemnar e responsa-
bilizar criminalmente o S!l. Presidente da Republica, por enten-
der de modo contrario ao meu, ta'Ilto mais quanto com S. Ex. tem 
entendido o Senado, tem r.ntendido a ·Camara, tem entendido o 
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Supremo Tribunal F ederal, tem entendido os ·nobres Deputaidül'! 
que hoje o ·condemnam. 

E é bem intel'essante, Sr. Presidente, que eu que r esalvo as 
im.mun·idaides p.arlamentar<s no sitio, d ~ixe p::ir essa consideração, 
isto é, pel::i respeito á opinião contraria, de responsabilizar o Sr. 
P.!'esidente da 1Republica, e que SS. EExs., que as não r esalvam, o 
r eS1pon.sabilizem. 

Sim, ST , Pr2side-nte, não sei com que autori dad e os nobres 
Deputados d·o partido em opposição, que aqui a.pprovaram as pri-
sões e deste-rro d·e 11 de abril e depois os actos todos praticados 
por motivo da revolta de 6 de setembro, condemnam hoje actos 
iguaf:'s, praticados em circumstan cias iguaes e com os mesmos 
fund-ain entos .pelo actua:1 Governo. (A.partes.) 

O estad·o de sHio para o nobre Deputado não é a simples sus-
pen·são do h1abe(tSi-•corpus ; não é a simples suspensão das immuni-
clades parlamentares; para S.S . EExs. o ·estado de sitio é mais do 
que isso, é a l•ei marcial, quer dize:r o enfeixamen t::i a.e todo•s os 
poderes nas mãos da autoridade militar, ·e é mais do que isto, é 
o interregn·o constitucional, qu·~r dizer, é a suspensão da propria 
Constituição. 

O SR. NILO PEÇANHA - Mantenho ainda ho j.e a mesma opiniã'.l 
sobre o s-itio . 

O .Sn. Lmz DOMINGUES - A Ca.mara vae ouvir: 
O Sr. Nilo Peça;n,hci,, encarando a questão do estado de sitio 

entre nós, diz que prefer e estudai-o ao lado do estado de siti::i co-
mo se decreta e como se ·entende em França: al1i como aqui o 
estado de sitJio S'u.spende toclas as garan.tiias constitucio111aes, ois PO-
deres da autoridade civil p(issarn paria as mãos oo autoridade 1111:-

Utar, não ha o -sigillo aa c~rr1e·spondeincia, def!,1,pparece a. inviora,_ 
biliclacbe ele üiomA.oilii!o,. a Tíib ell'Cla<Ve ele im.p1ie'l't.~a e o ctireito de re· 
UJnJião. (kpoiados.) 

1 
•..••.•. •• . . .. ...••. . . •.. .•. . ... ..•.•. ....•••..•. · i• ••.•••• 

Não compTeh ende o orador um tal privilegi::i. 
Não comp1,ehende aomo o D ep·u.taclo ncfo possa S'Cr pr.~so por 

v,m clisourso vioiento e o jorn.al:istxi q·ue pubZ·bcar o S•Cti cliscurso sof-
fra os riglores dia detenção. (Muito bem.) 

R epugna./lbe que os h omens do povo sejam castigados ']J el:; 
pod6T excoipcional e que os rnpresEntante-s do paiz se abroquelem 
nas inirnwnidacies e n:os privti,legios ocUosos. 
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Se eltes é qu.e podem perturbar o socego com as suas opera_ 
çães i.ncantldarias, como por eUcts não são responsaveis? (Multo 
bem.) 

Democrata ·e apaixonado pela igualdade e pela justiça, o ora-
dor protesta contra a iniquidade, contra o abuso que se qu er com-
metter a despeito ·da lei e da democracia brazll eira. (Apo-icicios 
gercies, et c.)" 

O Sr. Alcindo Guanabara foi mais positivo a este respeito . 
A Camara vae ouvir: 

"O Sr. Alc-inclo Guanabara ... quando ha dois annos, aqui, 
sobre a pressão de uma maioria numerosa, intclligente, audaz .... 

O Sr. VaUaclares - Pobre minoria! 
O Sr. Alcinclo Guanabara - Pobre minoria! diz o nobre Depu-

tado? 
Oh! não creio que ella reclame compaixão, n em ironia, porqne 

foi essci p'pbre 11/Jim,onila que com as agitações procl1iz irfrrs n est e r<'-
cint!o engenclrou a r evolta ele 6 ae set eml>ro . .. 

O Sr. Vallac'la1'es - Não apoiado. 
O Sr. Aloincbo Guana.~a.ra - ... r evolta q1te, certa?1u·nte, nci.o 

teria explo<'bido, si não houvesse sido geracla e sustentadn arcl rnte-
rnente pelos reprasentant~ que aq·1.i.i tinharn assentia." 

E sobre o sitio assim se manifestcu o m esmo illustre Depu-
tado o Sr. Alcindo Guanabara: 

"O Sr. Alcin do Guancibara - O estado ck sitio que a Gamara 
r •conheceu existir entre it rís não é si não a. l ei m·arcinl1 o estado 
ele sit'io de O'rigem f'l'ance;;;C'J, acarretantlo a susp en,sc/.o de t!oc/.as as 
uarantias constitucionaes. e em virtude do qual passnm 1í c111ito1 -~ 

clade miZ'iitar todas as att1'fb•u.ições que normal1nente cabem â civil. 
pa-ra garcintia eia ora:em e r f'pressão cfos clelictos." 

•••..... . ...... . • . .......•....... . .. .. .•• . •••. . .. · '1 · .....•• 

" O Sr. A.lcindo G1ianabara - Sr. Presidente, os livros estão 
errados, ou aos olhos dos cli l et t anti a.s palavras mudam de s 0 ntido. 
Lei marcial ê a lei da gu erra, é a autoridade militar inv P.stid :i. de 
todos os podere.s que cabem normalmente á civil, para manut.<n-
ção da ordem e da paz interna." 

E não foi outro, Sr. Presidente, o conceito externado sohre 
o estado de sitio pelo nobre Sr. Martins Junior, o nosso distin cto 
collega Deputado por Pernf1-mbuco. 

"O 8r. Mar t'ins Jiiiiior - Quando o legisla dor juntou sempre 



á expressão - estacLo ele sitio - esta outra - uma parte elo terri· 
torio naüional, - é que ene tinha do instituto de que se trata o 
conceito fra:ncez, isto é, a idéa do - état du si6ge, ~ a qual in~ 

c1ue por sua vez a idéa de uma praça de guerra, cie arcu occu.pada 
por f01·ças de um certo peclaço de terreno subm,etticlo pcir força 
dcDS oi,rc:u.mst{mcias ao jugo de uma autoridJacle nuilitar . 

. . . • . . • . . . . • . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . 1. ...... . 
"O Sr. Mart-ins Juni!or - Assim, r epito o que acabei de affir-

mar : a lettra quasi figurativa da Constituição leva_nos a pensar 
e a dizer que ·entre nós o estado de sitio é a l ei franceza, - o état 
clu s·iege - ela l egislação franceza, o asseclio politioo da legislação 
italiana." 

Não é, porventura, o Sr. Alcindo Guanabara um dos chefes 
de mais prestigio do partido em opp-osição? E não é o Sr. Nilo 
Peçanha a creatura muito amada, objecto dos maiores zelos desse 
'l)artido? EJ haverá acaso no partido individualidi:.de mais salien_ 
t e mais respeitavel que o Sr. Martins Junior? 

Pois bem, quando SS. EExs. assim se manifestam, e assim 
definem ·O estado de sitio, e taes e tantas attTibuições dão ao Po-
der Executivo na vig-encia do sitio, com que autoridade o partido 
d e SS. EExs. combate o Governo por praticaT conforme as opi-
niões de SS. EE1"s? (A11cirtes.) 

O SR. FnEDERTCO BoRoEs - A situação era muito differente. 
O .S1i. Lmz Do:MIXGUES - Perdão. O estado de sitio não varia 

de definição e conceito com as situações. Uma vez declarado elle li . 
o que é, seja qual fôr o motivo por que é decretado. A Constitui_ 
ção não cogitou de um estado de sitio para esta hypothese e ou-
tro differ·ente para aquella outra, não cog·itou de unl estado da 
sitio para a conspir ação e outro para a sedição, de um estado de 
sitio para o Governo A e outro para o Governo B. Decretatlo, e 
sitio é sempre o que é; é um só. 

O S1t. NILO PEÇ'ANIIA - Mas nós podemos approvar ou não os 
actos do Governo. 

O S1t. Lmz DOJ\IINGO.ES - Si o nobre Deputaido entende que o 
estado de sitio suspende as immunidades parlamentares, como re-
provar as prisõei; de Deputados ou Senadores? O Sr. Quintino Bo-
cayuva, o eminente Senador, que não direi insusp eito só aos no_ 
bres Deputados, porque ninguem tem o direito de suspeitar deHc 
ua Republica, pensa como o nobre Deputado sobre as irnmunida-
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des parJ.amentares no estado de sitio e, no emtanto sendo preso o 
Sr . .Senador João Cordeiro e interpellado a respeito o Gov erno, 
no .S.en:i.do, pelo illustre Sr . Thomai Delfino, o Sr. Quintino Bu-
cayuv.a, acreditando embora na innJcencia do seu collega, assim 
se pronunciou: 

O Sr. Quintino ilowvuva - . .. mas do facto da minha cren_ 
c;a. individual qua1lto ã não coparti cipação do meu iJ.lustre collega 
naquelle crime n efando e desgra1;ad·o nao ~ c segue que o Governo 
-no seu ponto de vista que na espccie é m 2nos o ponto de vista 
peculiar do Gov·eruo do que o ponto de vista soda1, o ponto de 
vista nacional da defesa das insti t uições, da garantia da estabi-
lidade do Govern:i legal - tenha abusaclo cio seu p!Q de<r Zançanclo 
mão do recu,rso da detenção we tc1àos aqueines de quem suspeiia., (; 
qu 11 directa ou inctirectamente vossani ser attiiingiàos v elo inqueri-
to a qu.e se e.stti vroceaenào. ,. 

E, no emtanto, Sr. Presidente, D S nobres deputados qu e tam-
bem assim p :·nsam sobre as immunida.des, invectivarn o Sr . lJ1. 
Prudente de Mora.es por prender Deputados! 

·O ·SR. Nrw P EÇ'Ai\°JL\ - Foram presos antes do estado de 
'Sitio. 1 

O SR . . SE&ZEDJ::LLO CouRfl:A - E o estado de sitio foi solicitad:i 
por motivo falso, mentindq.se ao paiz. 

O SR. Lmz Do:M:mGUEs - Ao m eu distincto collega Sr. ·8 -r-
zedello Oorrêa r es.pondEr·ei que a ingenuidad·e do C:ingresso nâu 
lhe faria muita honra, pqrque seudo su.a, exclusivamente sua, a 
r esponsabi'lidade do sitio, não poderia nunca, mu ito honrosamente, 
allegar que fôra illudido pelo Poder Executivo. O sitio não é uma 
medida que -0 Cong1•esso df'crete por mera cortezia ou condescen-
dcncia com os governos, si:p.ão pola pro1pria convicção de que uma 
1:1ltuação grav·e, que elle nã.o pôde deixar de sentir, o r eclama. E 
uma. vez <t·ecretado, não J:lOdem os nobres Deputados. qu e t f;em 
aquella o.piniã·o soll!IJle as in;imunidades parla.mEntares, a llegar ·con . 
tr.a as prisões que o Gov·erno fez, a fa,lt.a de f undam·cn to para o 
siHo, que não o Gov e·rno porém o proprio Congresso decretou. 
(Apar~es.J 

.Perdoem-me os meus nobres coll egas; d : ixem-me r esponder 
prime·iro aos apartes em atrazo. (Rliso). 

O SR. Pr.ESIDE NTE r eclaµrn att[ nção. 
Q Sn, Lmz Dolllt:'íGT'BS - Ao outro aparte de meu <listincto 
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coUeg.a Sr. Nilo Peça.nha, rei;pond e<rei, em primeiro loga.r, qu,e 
o nosso illustre ·collega que se acha ao seu lado., o Sr . Serzedel-
lo Corrêa, foi aq\ü mesmo neste recinto accusado pelo · nosso il-
lustre collega o Sr . .Seabra de o ter prendido, quamdo Ministr·::> do 
marechal Floriano Peixoto, antes do estado d ~ sitio e de ter pren. 
<lido o Sr. almirante W.andenkolk depois do estado d·e sitio. 

Em segundo logar, que essa prisão como outras, foi, não 
obstante, approvada pelo Congresso. 

O Sn. NILO PE~:ANHA d·á um aparte. 
O SR. Lurz 1DoMINGUES - Si o nobre Daputado distingue entre 

o .estado de sitio decretado pelo Poder Executivo e o decretado 
pelo Co•ngresso, só póde ser para restringir no primeiro caso a 
esphera de acção do Poder Executivo, jámais para da:r a e.sse 
Poder mai.s attribuições no s itio que decreta, na ausencia do Con. 
gresso. 

Pois bem, o e~:ado de sitio de abril, antes do qual foi preso 
o S.r . .Seabra e d ep·oi.s do qual foi o Sr . Wandenkolk, foi decre-
taido não pelo Congresso, mas pelo Poder Executivo e o estado de 
sitio de nove.mbro foi decretado, não pelo Poder Executivo, mas 
.pelo Congresso. ( Trocam-s·e muitos apa,r tes .) 

Sr. Pre.sidente, ·sempre condemnei, condemno e condemnarei, 
pelo conceito que fa.ço do esta1do d e sitio, as P'r1sões de d eputados 
ou senadores aintei:\, durante ou de1pois do estado de sitio, salvo 
•no unico caso em que a constituição no art. 20 a:s permitte, P()·· 

rém com r elação áis prisões em questão, supposto terem sido fei · 
tas antes do' sitio ... 

.Q 'SR. COELHO CINTRA - Supposto não; qu e o for:am, o Senado 
só approvO'u o sitio no dia 12 â noite . 

O SR. Lmz DoMINGUE1s - ... ha a notar aos nobres Depu-
tados que não resalvam •no sitio as irnmunidades a circumstancia 
de que, conforme a manifestação das duas camaras, o Congresso 
só .deixou de decretar o. sitio no dia 10, p-or motiv<J superior ã 
sua ·vontade, por lhe ser expressamente vedado pelo Regimento, 
pois tentativas não faltaram, ·conforme se vê dos :mnaes . Assim 
a Camara o votou em 2• di•scussão no dia 10, r e1querida dispensa 
de intersticio para 3ª discui:;são incontinente, só não foi ' concedida 
por se lhe oppor o Regiirn:mto, mas logo no dia 11 foi o project•J 
votado ,em 3• discussão, immediatame·nte votada a redacção, coi:'t 
di1spensa de impre,ssão, e acto conti•nuo r em eittido para o Senad o. 
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O SR. MARTINS JuNioR - Ma.s não é só a Camar.a que faz as 
leis, é tambem o Senado. 

O SR. Lmz DOMINGUES - O Senado Jogo no dia 12 votou o 
pr-ojecto em 2• discussão, com dispensa do parecer da Commissão 
respectiva e, como na mesm·a sessão o •R egimento prohibia :i. 

3• discusso, o Senado r euniu-se de novo em sessão no mesmo dia 
e votou o projecto, que Jogo. ,em seguida foi l'emettido ao Pres;-
dente da Republica. Já na 2" discussão o illustre Senador Sr. Pi-
nheiro Machado .dizia: 

'"Para mim a resolução e a expressão do voto da maioria sobre 
o a.ssumpto estão definitivam ente asseintados pela previa votação 
da urgencia, com dis.pensa d,e todas as exigencias regimentaes. O 
;p·rojecto te1m a seu favor a maioria dos membros desta casa, de 
fórma qu e .seria roubar o t empo ao Se•nado discutil-o, ou estulta 
pretenção modificar o proposito dos illustr·es .collegas." 

O Sn. NILO PEÇANH.A. - E emqua.nto o •Senado discutia, o Gv 
verno ia prendendo. 

O Sn . •Lmz -DOMINGUES - J·á disse no parecer da Commissão ti 

repito aqui que a meu v1r as immunidades p·arlamentares srnbsis-
tem no estado de sitio Ef, portanto, o De.putado ou Seonador não 
póde ser preso nunca, não só antes como mesmo durante o sitio, 
porém .para os nobres De11utados que sempre entendeTam de outro 
modo, 1ha na .es·pecie a notar a circumstancia de que o illustre Se-
nador pelo Rio Grand e dp ·Sul o Sr. Pinhefro Machado declarara 
já na .2• discussão, em seu •nome e no de todos os seus amigos po-
liücos, que abriam mão d.as .~mmunidades .parlamentares, ,accres-
centando o Sr. Senador João Cordeiro: 

"Antes rn:esnio de decretado o sitio." 
UM SR. DEPUTADO - :\l'I::ts isso não autorizava o Governo a ra3-

gar a Constituição. 
O SR. Lurz 1DOl\CTNGUJj:fl - Penso que os Deputados e Senado-

r es não podem abrir mão a seu talante das immunidades, que não 
lhes são pesso·aes e sim inhe.re,n.tes ás funcçô'es que exercem; en-
tr.et:anto me .parece que não ficam com diJ'eito á reclamação e .queixa 
aquell es que se põem, bem .ou mal, á discripção do Govel!'no. 
(Avartes.) 

iNão me querem ouvir os meus nobres collegas (não avoiª·dlos) 
ou •não querem que me faça comprehender. Já di•sse que sou em 
fl.bsoluto contrario ·ás J?ri·sões dos Deputados e SenadoTes, aincl8 
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em estado .de sitio, salvçi no ·caso em que a Constituição as peT-
mitte . 

O SR . ;MARÇAL EsooBAR - Nesse caiso, com que autori·daide ap-
prova as prisões feitas? (Apioi(l;dos . ) ' 

O •SR. LUIZ DoMINQUES - Respo[lderni ao m eu distincto ·col-
lega p2lo Rio Grande do Sul, .primeiramente i•nvertendo a per-
gunta: com ·que autoridade vós outros ·que entendei.s que o estaJdo 
d.e sitio suspende as immunidades parlamentares; que o -estado 
de sitio ·é lei marci:a l ; que ·o estado de sitio ié o interregno constitu . 
cional; com ·que 1aut0Ti.dade vós outros, que assim peusll!es ·e ass·im 
já praticasteis as •prisões? 

o SR. COELHO LISBOA - Entâ;o V. Ex . approva as prisõei; 
com o.piniões emprestadas? (Riso .) 

V. Ex. deve julgal-as, approval~s ou r eprovai-as, conforme a 
sua proipria opinião_ 

. O .SR. LUIZ DOMINGUES - Sr. Presidente, o meu illustre c-ol-
lega p ela iPa:ra:hyba de todo não me quer icompreb:ender; ·eu lhe 
conheço d·e·sde os tempo.s academicos a agu deza do ·espirHo e a ex-
tensão do tale·nto para [lão acreditar que nãio me comprehenda, 
querendo. 

Sá expliquei no ··parecer da Commissão o meu voto. Penso 
e repito que, p ela Constituição, o estado de sitio não .affecta a~ 

immunidaides parlamentares . iNa lei organica rdo sitio, is to é, d<i 
direito •á constituiT, i;esalvarei' ·em tempo, conforme ·essa minha 
opinião, acs immunidades, porém antes dessa lei, antes dü poder 
comp·etente para ·r egulamentar o artigo constitucional prouuuciar-
se a Tespeito, quando •bem p6d.e -coudemnar até como falsa a minha 
opinião, - P·ergunto com que autoridade respG'nsabilizaria eu 
aquelles que, com a mesma liberdade· de interpretação, pensam 
de modo contrario e ·praticam iconforme pensam? 

O SR. MAR\'AL 'EsoonAR - Com a resp:onsabilidade de seu 
nome, d·e sua o.pinião, de sua consciencia . 

O 'Sn. LUIZ DOMINGUES - Essa, a r esponsabilidade de minh;i, 
opinião, já d·eclmrei que nego ás p·risões; mas, como ir ai!ém, c-om<• 
da:r a Tes'Pon>sabilidade criminal aos que pen·sam de rrwdo con-
trarfo? 

O SR. ·F REDERICO BoRGES - Coinfirma 'Ilesse caso o aparte do 
Sr . Coelho Lisboa; deixa de ·parte a. sua opinião e julga -os actos 
com a opinião dos outros. 

o 1sn. L.urz .Do:;vnNoUES -· O nobre Deputado me concede dous 
segundo.s de attenção •para repetir o que V, Ex. não qaiz ouvh? 
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o ·SR. FREDE1RLCO BORGES - Pois não! 
O SR. LLwz <D011U!l"GUES - A minha opinião sobre as immuni-

daides é, sim, aquella, pürém, emqu~nto o poder legislativo, que 
não é só •a Camara n·em só o Senado, nem só a Camara e o Se-
nado, e sim tambem o Presidente da Republica, pela sancção, não 
votar a lei orga,nica do sitio ... 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Cada um fica com a sua 
opinião. 

:O SR. Luiz Dmm'IGUES - Sim, senhor; cada um fica com a 
sua opi•nião, mas .por isso rn€smo que cada um fica com a sua 
opinião, nenhum poderá r esponsabilizar o outro pela o.piniã"O con. 
trairia. 

O SR. iFREDERrco BORGES - Isto não está de accôrdo com o es-
pi'rito esclareci-d·o d·e V. Ex., porque a lei da interpretaçã-0 mall'd~ 
decidi r .pelo lado mais benigno e V. Ex. que é mestre em direito, 
sabe isso perfeitamente. 

O 1SR. COELHO ·LISBOA - A.pezair de 'Seu grand·e talento, V. Ex. 
não sahe desta v·erdade; é que deixa de lado a sua opinião . (Tro-
cam-se m'U{i;tos aparf)es. 0 1 Sr. Presiàente reolama attenção.) 

O SR. Lmz DoutNGUEB - V. Ex. está -0uvin·do, Sr. Presi-
dente, ·O a.larido que desperta, o -escandalo mesmo que caiusa aos 
nobres .Deputados essa mi•nha doutrina de que. na. falta da ·lei 
organica .ao sitio, fallece competencia a qualquer Deputado, em-
bora entenda .que o siU.o não suspende as immuni.dad·es rpal'lameu-
tares, para .promover •e votar a responsabilidaid·e do P.residente da 
R epubli ca •por praticar qe modo co•ntrario . 

. Pois bem 1Sr . Presidflnte, fo i em 1894; na sessão de 29 d,3 
junho fez-se ouvir n•esta Oamara um dos mais bel.los tale ntos rl.:t 
maioria de então, e -bem me lembro Sr. Presiden te, ·bem ma ·lem-
bro .dos applau-sos e ·br.avo,s que então essa mesma dorutrina colheu 
de muitos de meus dignos coll egas que n esta hora se escandalizam 
com ella: 

"Não sou i·n·coherente. -Em primeiro Jogar, quando mesmo, em 
um momento excepcional, fóra da previsão e do alcance das lei;;, 
o Poder Executivo tiv·e:sse pTaticado actos de excesso de poder em 
defesa da Republica, em uma situação :perigosa, nos incumbia a 
nós, os reipresentantes da Na ção, vir ·dizer qu e elle o tinha feito 
para a salvação da Republica (apoiados) e "a salvação do vovo 
é a lei suprema." 
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Nós deviamos dar-1he o bili de indemnidade. 
apiacLos.) 

(N umerosos 

"'.A po.litica não tem simp,le.smente regr~s de ge.ome4ri:t 
(ltvoiaàus); é preciso approximarm o-nos tanto quanto possível do 
rigor das suas linhgs, mas dando-lhes a flexibilidade indispensa-
vel, .para harmonizal-as com os interesses varia veis da Nação. 
(Muito bem .) 

"E, .Sr. Pres·id·ente, qu cm do ain cla o Congresso - e os r e-
presentantes mais antigos me hão de ,permittir qu e ache indes-
cnlp.avel - quanid!:> ainàa o CongreSS'éil não f ez U'l1Ut l ei a r esveito 
de nvater i a imp·ortantissinia cr:mio esta, guardando ~i!J:dias eis litmi-
tações consti tucionaes, não se poderia exigir que, cleante da sus-
pensão das gara.nti:as dos arts. 72 .a 78, onde se acham consagra-
das a não r ect roactivi·dade <das leis, as garantias d.o processo, o 
habeas-corpus a ontr·os direitos primordiaes dos cidadãos, não s,; 
pl:;!d;eria ext:r anhar que cliante clisso o Pocier E xecut ivo foss e aléni 
dessas limitações, n em se po1cler ici exigi r que elle fos8 e sujeit'J á 
r esponscibiliclci de. ( A poi aclos; muito bem. ) " 

Ahi t em, .Sr. Pres iden te, ahi teem os m eus disUnctos colle-
gas, o qu e disse en tão o Sr. H erculano de Frei tas, com os vos-
sos e ·OS meus applausos . S. Ex. sustentava, como eu, que o esta-
do de sitio não affecta as immuni·dades parlamentares e apezar 
disso, como eu, não r esponsabi1izava o Poder Executivo pelas ·prL 
sões dos D 2.putados, sob o mesmo, o mesmissimo fundamen to da 
falta da lei o•rganica do s itio. 

E a proposito, notem os nobres Deputados que a ce·nsura que 
fazem a o Poder Executivo, r esvala no Cong•r esso, a quem compe-
te vota.r a lei do süio, Te.salvando as immunidades, e que, ao envez 
de resalval-as, ha ao contrario r ejeitado sempre as emendas de 
.r esalva. 

'Ü SR. VERCNE DE AnREU - Infelizmente é verdad9. 
O Su. Lmz DoMIKGUES - Ainda na votação do s itio em ques-

n'.l, a .Oamara rejeitou a emenda do Sr. Mat ta Machad o e o Se-
nado a de· Sr. Alminio Affonso, r esalvando. as. 

O S1t. F1rn:1m&1co BoRGES - E' que julgaram desnecessarias as 
eme ndas, por estar em r asalvadas a.s immunidad3s na propria Con-
s ti tuição . 

o 1Sn. LUIZ DonrJ i'\ GUES - Tanto não parece assim que em 1894 
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immunidaides. 

O SR. ÂFFONSO Cos'l'A - E' que não sendo respeitaidas, a Ca-
mara julgou dever r esalvaLas expressamente. 

O SR. L iz D0Mrnou1rn - E' a opinião do nobre Deputado, 
mas o facto é que o Congresso, julgando -0s actos do marechal 
Flo-riano Peixoto em 10 de abril, como em 6 de setembro, ·ap.pro-
vou as prisões de Deputados e Senadores nos si tios anter.iores . 
(Trocam-se varias apartes. O Sr. P1•esicl@ite r ecla1na attenção.) 

Ora, Sr. Presidente, desde que a opinião do nosso illustre 
collega •Sr . Nilo Peçanha, a opinião do· illustre Deputado pela Ca-
pital Federal Sr . Alcindo Guanabara, a opinião do nobre Depu_ 
taido ;p elo Rio de Janeiro o S.r . Erico Coe1ho, a opinião <lo iUustr<:? 
Deputado '.[Jor Pernambuco, Sr. Mairtins Junior, a o.pinião e até 
os actos mesmos do nobre Deputado pelo Pará, Sr. SeTZ~dello 

CoJTêa, a ·opinião ·de muitos outros proceres do partido eni oppo-
sição na Cam.ara, a opinião do illustre .Senador pelo Rio de Ja-
neiro, Sr. Quintino Boc4yuva e a do illustre Senador pelo Rio 
Grande do •Sul, •Sr. Pinheirn Machado, ·e outros eminentes chefos 
desse partido no Senado, são contra as i=unklades no sitio, pa-
rece que o S•r. Dr. Pr~dente de MoPaies não tinha a recear a 
condemnação de SS. iEJl1xs., procedendo de accôrdo com a opL 
nião de SS. EExs. E , o que é mais, si S. Ex. o Sr. Prudente de 
Moraes houvesse instituido durante -0 sitio tribunaes militares, 
paTa o julgamento dos proprios civis, e si esses tribunaes houves-
:>em appli-cado até a pen ii de mor.te, ainda assim ·S. Ex . estava 
resguardado pela opinião de SS. EExs. 

O Su. ·Enrco COELHO - Eu divergi, neguei aip:provação a essas 
medidas quando foram ~ulgados os actos de sitio d·o marechal 
Floriano Peixoto, de saudosa memoria. 

O Su. Lurz DoWYGUES - V. Ex. tem razão; V. Ex . e o no-
bre Deputado por Minas o Sr. Ribeiro ele Almeida; porém razii.o 
maior fico tendo eu, pois que f·o.ram SS. EExs. os unicos que as-
s!gnaram o voto vencidio da Commissão sobr e eses actos . 

.Si, ,portanto, dizia eµ, .Sr. Presi:derute, o Sr. Dr. Prudente 
de Moraes, firmado em tão respeitaveis autoridaides e no modo de 
entender de tão illustres chefes do partido em opposição, podia 
chegar a tanto, isto é, podia ins tit uir até tribunaes militares para 
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condemnaç1Ío atê á pena ultima, ê para 1ouvar que durante o sitio 
P.l!e se limitassse á prisão e ao desterro. 

Ull! SR. DEPUTADO - Podia fuzilar ... 
O SR. Lmz Dol\LI XGUES - O Congresso já appro·vou 0 fuzil, 

. oonjunctamente com os demais actos praiticados por motivo da 
revolta de 6 de setembro. 

O SR. T1MO'l'HE0 DA COSTA - O Marechal Floriano não fuzilou 
n inguem. (Trocam· se muit!os apart-es.) 

O SR. Lurz DoM1 NGl1ES (ao Sr. 7'hiriú'Jtheo ela Costa) - E o 
nobre Deputado acha-me capaz de ter affirmado isso? Apenas af-
fiTmei o fuzilam ento. A a.pp.rovação não foi só dos actos do Ma-
rechal Floriano e sim tambem de todos os actos de todos os seus 
agentes. 

A r edacção da lei foi a seguinte, conforme consta dos A:n_ 
naes: "Ficam approvados os actos praticados pelo P.oder Execu t i-
vo e seus agentes por motivo da revolta de 6 de setembro." 

o SR. FRmDElUCO BORGES - o nobre Deputado approvou COID-
nosoo os actos do Marechal Floriano Peixoto . 

O .SR. Lurz DonnNGUE. •- Que duvida! Estive sempre ao lado 
do MarechaJl Floriano contra todas as revoltas, e ê exactamente 
por isso que me mantenho ao lado do Sr. Dr. Prudente de 1Mo-
r aes. (Apoiciàos e aprortes.) 

O Su. PUESJDEX'l'E r eclama a attençã'.J. 
O Su. Lmz DOW:.\'GUES - O honrado Deputado .pelo Pará ac-

cuso·u por ultimo o Governo de haver designado µara o desterro 
a ilha de F ernando ele Noronha, que affirma ser presidio de P er-
nambuco e, portanto, logar destinado a presos de crimes communs 

Quando, Sr. .Presidente, a Commissão examtnou os actos em 
questão, os dc·cume.ntos que tinha a compulsar eram os que .acom-
panham .a Mensagem, motivando cada u.m d elles, e o que ella veri-
ficou desses documentos é que a Hha de •Fern.ando de N Jronha, de 
extensão de cerca de trinta milhas, ê ha.bitaida por popula~ão diveTSa 
e differente, composta de centenares de indivíduos, e n§.o ·exclusi-
vamente .po.r presos; que os d·esterrados tiver.am na .ilha inteira li-
berdade de .occupaQão, locomcQão, passatempo e habitaQ!i.o por con-
ta propria; que não ·estiveram em commum com os 11éJs de crimes 
communs, pois que residiram em casa do povo.ado, inteiramente á 
p!lrte, tomada e provida por elles in·op.rios; que nenhuma lei ou 
act0 official do Governo Feder.a! ou Estacloal declarou nu.nc.a que 
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o ter·ritorio id·a ilha constituia um presidio ou habitação exclusiva 
de presos ·e, ao contrario, é séd·e d·e Tep.artições publicas, ·como 
agencias dos correios e telegraphos, até estrangeiro, com os res-
pectivos funccionariQs, ·bem como d·e muitos outros indivi.duos que 
aHi exercem sua profissão e fazem negocio; e, finalment e, que con-
sulrta.ndo a :respeito o GoYerno iFeder:al ·ao estaduaI de Pernam bu-
co, ·este r espondeu-lhe que ·a ilha era accessivel a todos, o que de 
cert.o baJStava para não ser consid.erada ·presidio. 

O SR . .AFFo:xso CoS'l'A - Tudo i·ss0 quer dizer .que o ·Sr. Pre-
sidente da Republica illudiu a Commissão . Ninguem vae á ilh ., 
sem ·licença do gov€1.,nador . 

O SR. Lurz DOJ'IIINGUES - 'Desa.e que, segundo ·a .r esposta do 
Governador do ·Estado de .Perna,mbuco, a que pertence Fernando de 
Noroll'ha, -lei nenhuma vedava o accesso á ilh.a ... 

O SR. CoELHo CINTRA - O 1Gov-ernador de Pernambuco não r ~s
pondeu tal. 

O '8&. Lmz •DOMINGUES - . . . conforme refere a Mensagem, a 
Commissão chegou muito naturalmente á co-nclusão ex.ar.ada no pa_ 
r ecer. 

O SR. COELHO CJ~'l'RA 1
- O d ever da Commissão era pedi'!' ao 

Governo a.a.dos para orientar-se. 
O •SR. Luiz !Do11n:xGUES - V. Ex. fornece outros dados? 
O SR. COELHO Crn'l'HA - V . Ex. vae tel .ios. 
O SR. LUIZ Dol\HNGUE;S - O .nobre Deputado tem no debate 

occ.asião de ·el ucidar .esse ponto. Já tenho abusado bastante da to-
lerancia dos meus dig.nos coll-egas para não me demQTar na tribu-
na aité .que ven.ham esses novos dados. 

o .Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Podem ser lidos amanhã. 
O .SR. Lmz Do:mNGUE1 - Hoje a hor.a está dada, fe lizmente 

para os uneus dignos coniigas. (Nào avoia(Los.) 
O ·SR. PEDRO BonG)o]S - Eu desejava ouvil-o sobr e os actos prati-

cados antes a.o esta.d::> da sitio, como sejam a.a prisões dos d<'pu. 
tados. 

O Sn. Lmz DOMINGUES - Pelo· aparte do m eu distincto colle-
ga, parece que não tive a tortuna de ser ouvido por S. Ex .. . 

o Sr... Puno BoncEs - · Ao contr ario, eu o t enho ·ouvido m uito 
I'€ligiosamente até. 

O SR. LUIZ Do11IINGUES - . . . m.as si não te nho o prazer de 
satisfazer-lhe o desejo, não lhe dou tambem o desgosto .de ouvir-me 
por mais tempo. 
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O SR. COELHO CINTRA - Aqui .está a mensag.em do •Sr. Corrêa 
de A1raujo (lê) ; .aqui ·está a lei de prnhi'bição (lê) ; a rMensagem, 
portanto, ·do ·Presidente d.a R epublica nã:o é v·erdadeiTa; o Gov.erno 
HJ.aqueou a, boa :flé .cio paiz. 

O iSR. LUIZ DolYIINGUl!:S - V. Ex. compr·ehende, S.r. Presidente, 
que se achando dad,a a hora e j1á me haven.d·o V. Ex. ad·vertido dis-
so, é tmrpossivel compulsar agora os documentos que a,c1ba de 
Jre·r o illusrtre Deputado. 

Outros oradores res·ponderão em tempo a 1S. ·Ex., e .na falta de 
outro, ·eu mesmo me comprometto a tomar a tribuna a resp eito, de 
modo •a ficar ·esse .ponto devid.am.ente elucidado. 

O .SR. COELHO ClNTRA - Sou adv.ersario do Sr. Co.rrêa de Arau-
jo, mas acho-o incapaz de mentir; ell e pul:Ylicou no Diario ele Per-
natnbuq_~ um artigo decl.arando, que nunca disse o que lhe attri -
bue a Me.nsagem, ·e ·emprazo a V. Ex. e ao l eaàer da maioria para 
lerem ·á e.amara os tel•egrmmas <l·esse cidadão. 

o 'SR. LUIZ DOMINGUES - Não os t enho a qui commigo; o Go-
v.erno, po-rém, ·affi'rma na :Mensagem o que o par.ecer da ·Commi.s-
eão a.ttribue ao Gover.nador de P ernambuco ·e em tempo V. Ex . será 
satisfeito ~om â leitur.a. d esG·es t elegva:mmas. Agora só me r esta 
concluir. 

rO Governo, Sr. P r esidente, não carli'Oe ela complacencia da Ca-
mara no julgamento ele seµs actos ... 

O SR. F'imnEmco BORGES - Bast.a a complacencia d.e V. Ex., que 
r 83.lme•nte t em feito um sacrifício extraordinar.io. 

O SR. LUIZ DoMINGUES - . . . e no dia em que, em emergencia 
como a d-e '5 de Novi;mbro, o Governo do pai11 d·eixa.r de tomar as 
medidas de p·revenção e de s.alvaçã.o pub!-ica par temor do Congres-
so, não é o Governo que deve se.r condem.na.clo, é o Congress·o que 
deve ser combatido. (Apoiaàos e apartes.) 

Pois é possível, ·Sr. Presidente, qu e do attentado de 5 de N a-
V·emhro r este a.p·e.nas a conspiração como mythica, o sold.ado as-

-sassino como um mandataria sem manda11tf•i:;, o .i.nqueTito como um 
acervo de torp : z3s e inf.amias, .e como uni ~o responsaYel a processar 
e com'.l un1co r:rrnnnoso .a punir - o J:'resiaente da J:tepu1:n1ca·1 

VozEs - Não tenha r eceio. 
o Sn. LUIZ DOMINGUES - A Camara o dirá; porém efü. que 

r eflicta bem ,antes de di:uel-o, porque .a Camara é a Republica e a 
Republica não é .a encampação do crime, não ·é ia glorificação do 
algoz, não é a conde.mnação da victima; a Camaira é o paiz e cluas 

14 
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hor·as depois do tragioo acontecimento - disse:o -o Sr . Quintinü 
Boc:ayuva - tal foi a revolta do paiiz contra o attentado, que o 
Presidente da Republica se achou na poss~ l.egitima da maior som-
ma de poder moral ·e da m,aior somma de popularidade que jamais 
Gov.erno abgum ·teve em .nossa 1Patria; a Camara é .a rei •e a res-
ponsrubiUd,ade do ·P.residente da !Republica, oons·equencia da con-
demnação de seus actos, seria o banqu·ete dado em ho•nra do atten_ 
tad0 «ie 5 d·e 'Novemb:l'O. (Muito bem .. , mui to bem. O orcidor 6 f el'ici-
taào i>W todo•s os Srs. D eput,adJos presentes.) 

!Fica a discussão ,adi·a,da pela hol'a. 



SESSÃO DE 17 DE AGOSTO 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Sr. Presidente e Srs. 2.•discussl!odo 
Deputados: de i.ntervir neste debate julgo-me não só com o direito, projecto n. 50 
que a qualquer membro do Congresso iNaci.onal confer·e a lei fun-
damental da ·Republica, de velar na guarda das suas instituições, 
mais princip.almc.onte com a autoridade de que actos ·publico's e 
irretractaveis do meu 'P'assllJdo poiitico nesta Camara, já ·por opi-
niões emittidas .da tribuna, já por votos expressos e, felizmente, 
constantes dos Annaes, revestem-me a ·consciencia, ·para impu-
gnar o parecer em d.iscµssão, .quer nos sE:us .fundamentos, quer 
no projecto que constitue a sua illegitima, sinão, pelo menos, mal 
redigida conclusão. 

Assim como, durante o anno de 1'892, quer •na •sessão extraor-
dinaria, convocada em virtude do restabelecimento de funcções do 
Congresso, di.ssolvido pelo .golpe de 3 de novembro, quer na ses-
são ordinaria, após o estado de sitio decretado pelo p.oder Exe-
cutivo, com data de 10 de abril, por 72 horas, o voto favoravel 
que eu havi-a dado ã moção de 2 de j,a)l!eiro não comprometteu-
me a approva·r, j·ã não digo as meidida:s de excepção tomadas então 
pelo mare0hal Floriano !Peixoto, mas a approvar o proprlo acto• 
de suspensão de .garantias constitucionllJes, a pretexto d·e discur-
sos sediciosos, pr.oferidos ·e.m uma ·manifestação 'Popular ao vene-
rando generalissimo Deodol·o da Fonseca, e de ·uma tentativa de 
assassinato do Vice-Presidente da Republica, então no exercício 
da chefia da Nação, all.egan.do-se ter sfüo preso em fla.grante de-
licto desse crime o tenente-coronel Menna Baneto, na occaslão 
cm que apon.tava 'Para o peito do marechal Floriano Peixoto um 
revólver, que Ih.e foi arrancado da mão ... 

O SR. SEABRA - •Isso nem consta do 'Parecer da Commissão. 
o 'SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - . . . .assim como, durante :t 
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sessão de 1893, a defesa lJUe produzi nesta Gamara ao parecer ua 
Commissão Especial, eleita para tomar conhecime:nto de uma o.e-
nuncia por crime de responsabilidade, apresentada contra o Chefe 
da Nação, não obrigou-me politicamente, ao explodir a conspiração 
elo:; in:;urrectos de 6 de setembro, a concorrer com -o meu voto a 
tavor da declaração de estado d·e sitio; e fui, até, um dos pouco:; 
Deputados que, •nominalmente. na respectiva sessão sacreta, cuJ1 
acta se acha publicada, votaram contra essa medida, JJ f:>lo receio 
lle que viessem a r eproduzir-se os abusos, que se haviam commet-
tiuo no anno anterior, ã sombra do decreto de estado a.e sitio cH 
10 de abril, ~, elitretantu, achava-se a R epublica ern tace, já nao 
de uma simples commoção intestina, ainda que ameaçadora de 
sua ex1stenc1a, mas de uma verdadeira manifestação de gue!'l'a 
civil; assim como, durante a s essão de 1894, apezar do meu apoio 
sincero, incondicional mesmo, á politica genuinamente repub! !-

cana Que o marechal Floriano Peixoto desenvolveu, i·nstigado pela 
couvicção dos intuitos restauradores da revolta federalista, qu e: 
motivou o auxilio de Saldanha da Gama á insurreição armada de 
Custodio de Mello, não teve força para conquistar, com a r esvon-
sa:bilidade ·de rueu voto, ã ~dhesão a certas medidas, que alguns 
de seus e•nergumenos agent ~ pratkaram em certos pontos do te:·-
ritorio nacional, como no Paraná e em Santa Catharina, a pre-
texto de salvação da .R epuqllca. 

O .SR . SEABRA - Valha-nos esta confissão! 
(J SH. LEOVIGILDO •FILGUElllAS - Consta dos Anncies desta Ca-

rn ar·a ... 
assim tambem, Sr. Presidente, o meu prjmeiro voto a favo: 

de uma susp e·nsão de garantias constitucionaes, .e que converteu-
se na lei d·e 12 de novembrc de 1897, não me obriga, neste tfll, 

mento, já não digo a referendar actos praticados pelo Governe., 
quer antes da promulgação dessa lei, quer durante a vigenci;t 
della, quer depois da cessação dos seus effeitos pela exJ,Jiração do 
respectivo prazo de dura.nção, mas, especialmente, a approvar as 
prorogações, por actos do Poder Executivo, de um acto do Pode•· 
L e.gis1ativo, que .havia limitado a acção dictatorial da policia elo 
Governo, ao tempo de 30 dias, sómente na CapiLal ll'ederal e n:.. 
comarca de Nitheroy! E para qu e, Sr5. Deputados? Unicamcn~.~ 

para se arranjareru inquerilos policiaes, segundo consta do n-
latorio do Ministro do Interior, feitos por ·dous delegad0s de 1J1)-

licla, um, sobre o crime commum do Arsenal de Guerra, no dia 5 
de novembro, e outro, sobre uma celebre e vas ta conspiração, de 
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cujas peças aLó hoje a inda n:lo té!1'a3 c~nhecimento, ·e mais ainda : 
para usar-se contra a lguns dc3 en~inentes adversarios políticos do 
Governo, já deten tos em uma presiganga, da m edida exzcevcional 
do n . 2 do § 2° do art . 80 da Constituiçfw, a pretetxo de que, 
m esmo de bordo do navio ·em que se achavam reclusos Qxercíam 
influencia sobr e os .perturl:a.dores da ordem publi ca, pa;a ~f.ins po-
líticos, ao passo que taes perturbadores da ord em gozavam de li-
berdade nas r uas desta Capital, porque, si a po•licia do governo os 
t ivesse tambem detido, nenhuma influencia para fins p oliticos po-
deria sobre elles exercer pe·ssoa alguma mesmo com a sua activi-
clade em pleno gosa de liberc'iade, quanto mais os Hlustres .deten-
tos do cruzador A.nclradcL. 

Dessa diligencia, diz a m ensagem, t er carecido o Presi.cJen•tP. 
da Republ ka para clestaoar 03 detentos desta Capital, onde a sua 
presença era perigosa, para a i lha de Fernando de No·ron ha, onde. 
segundo se vê das i·nstr ucções que baixou ao commandante do 
transporte de guer ra, designado para o:mduzil-o.s a. tal destin o, o 
pr ~.prio Governo ignorava de que natureza fü'.Sse, porque ignora-
va. até se lá existkt. a lgum proipTio nacional, onde pudesse habi-
tar os dest er ra dos. 

Dahi vê-se que, na opinião do Dr. Prudente de Moraes, que, 
a liás, talvez não t ivesse ti do opinião. a lguma a r espeito, como 111111-

ca t eve .nem terá a respeito de cousa alguma, esses detentos na 
riresiganga A.nclra-cla só vieram a a dquir ir perigosa influencia so_ 
bre os el ementos de pertur bação da or dem para fins políticos dois 
m ezes e m eio depois de imp0ssibili tados material ,e moralmente 
de se corresponder em até com pessoas de sua's fami lias pela r igo-
rosa incommunicabilidade recommendada ao commandante e á 
offtcialidade d a marinha brazi l8ira, escol hida e designada pelo 
Governo para tão degr adante serviço. 

O.pportunamente, .tra tar ei deste a.cto. do P oder Ex::;cutivo, que 
o projecto em discussão entende que deve ser homologado pelo 
Congr ess·o Nacional. 

P reó so, p-o rém, ante·s de exam inar os fundamentos do pare-
cer, que conclu iu por t al pro jecto, e mesmo para traçar um rumo 
seguro á cri tk a que eUe provoca, de demonstrar, 'Para posterior 
;i,ppl'icaçãio á espede, os segu in,tes pont'.ls de doutrina: 

1.º Que ao Congresso, no r egímen adoptado peTa Constituição 
de 24 de fever eiro de 1891, não compet e homologar on r efer endar 
actos do Poder Executivo, si não no·s casos por ella expre·ssamentG 
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estabel,ecidos, porque é restricta, cm face da sciencia do direito 
toda maiter.ia de competencia e jurisdicção. 

Ora, os unicos caisos de ref.eranda do Congresso a actos do 
Poder Executivo ·estão definido.s nos ns. 15 e 16 do art. 48, que 
cori-eiacionam-s·e com o·s ns. 12 e 21 do airt. 34 da Constitulçãü, 
que são: i' -'T~ll,l!)l 4J 

a) O de tratad.os e convenções com as nações estraingelras; ' · · 
b) O de declaração de estado de sitio na ausencia do Con-

gresso, nos termos do § 1º do aTt. 80 da Constituição. 
•Logo não compete ao Congresso aipprovat actos que, ipor tjual-

quer motivo, o P,oder Executivo e seus agentes responsavels tive-
r em praticado durante o estado de sitio e muito menos antes ou 
depois do ·tempo determinado de suspehsão ·das ga'rantias con-
stitucionaes. 

2.º Que ao Poder Executivo, .por si ou por s :ms ag.entes res-
ponsaveis, mesmo durante o sitio, só -compete to:tn,ar contra as 
pessoais qualquer das medidas do § 2° do art. 80 da Constituição, 
não podendo, portanto, impôr á :tnesma pessoa ambas as r epTes-
sões, qu e, po'r motivos e pa;ra fins diversos, esta d·ispo.sição constL 
tuci-onal discrimi·nou. 

3.º Que essas medidas d~ ·excepção, autorizadas pelo § 2° do 
art. 80 da Constituiçífo, não são rus que o Poder Executivo t em 
tomado, · quer por ·occasião do sitio de 1892, quei' duràhte o sitio 
de 1897, ·em que confundli;t detenção po!itica co:tn prisão penal e 
desterro com ·degredo. 

4. 0 Que a immunidaide parlamentar do art. 20 da Constitui-
ção preval·ece durante o e13tado d·e sitio', o que n1Lo obsta a qüe 
Deputados ·e Senadores esrtejam sujeitos ás medidas excepcionaes 
das disposições do § 2° do art. 80 da m esma Cons.Utulç!io, dad::ts 
certas circumsta.n cip.s. 

·5.0 Que os effeitos dessas m edidas de repressão excepcio-
nal extinguem-se com a expiração do tempo da suspensão das ga_ 
rantias co'llstitucionaes, determinado no 11espectivo deoreto . 

6. 0 Que os desteTrado.l\ gosam de todas as garantiEtJs consti-
tucionaes, como quaesquer outros cldaclão,s, no sitio ou nos siti as 
clci t erritorio nacional, qu e lhes forem deJl.gnr,dos, e, portanto, não 
ficam ahi sujeitos siquer á vigilancia das autoridad es locaes quan-
to ao livre exercido dos seus direitos . 

7.° Finalmente, que a cornp etencia do Poder Jucliciario fed i;r[I] 
para pronunciar a n 1llid<tçl o, por lnconstitucionalida cl e, em espe. 
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cie, de qualquer acto do P odo- TJ ccutivo ou Legislativo attenta-
torio· de direitos individuaes, inclusive o proprio decreto de de-
claração de estado de sitio político, mantem.se inviolavel, sem so-
lui;:ão de continuidade, durante o prazo de suspensão das garan-
tia;i constitucionaes, quanto á nullidade das medidas do governo 
ou actos de sua I>Olicia com r elação ás pessoas. 

Todos es·tes pontos de doutrina, concret&dos nestas sete pro-
posições, que me proponho a desenvo'lver, foram por mim já cc.n-
substanciacl-os em um projecto de regulam entação do art. 80 ela 
Constituição da Republica, mas que, por seu liberalis mo, segundo 
ouvi de alguns Srs. Deputado;i, qu e contra elle se pronunciaram, 
foi r ejeitado nesta Camara por dous votos em uma das sessões 
do mez de agosto do anno de 1892. 

'A este r espeito vem a proposito trazer ao conhecimento da 
Camara as seguintes palavras do emi.ne.n te jurisconsulto e puhlL 
cista brazileiro o ·Senad-or Ruy Barbosa, em um dos seus vibran-
tes artigos r eda,ctoriaes do Jornal do Oommercio. (Apoiaãos.) 

Devo, em verdade, prevenir-vos de que esse m eu .projecto de. 
r egulamentação do estado de sitio político foi apre;ientado corno 
substitutivo a um projecto já approvado e vindo do Senado p<J.ra 
a Camara, tElnclo s ido seu autor o illustre r eI>ublicano que a Na-
ção a.caba de el eger para seu chefe no futuro periodo presidet·-
cial, o Sr. Campos Salles. 

Eis as palavras do Sr. Ruy Barbosa: 
"Graças a Deus, não triumphou o vergalho militar, que o Sr. 

Campos .Salles, no ·Senado, exhumara das ruínas das s enzalas de 
S. Pa:ulo para uso da liberdade republicana .. Mas tambem o pro-
jecto eminentemente constitucionl do Sr. Leovigildo Filgueiras 
Dão vingou na Camara dos Deputados. 

Esse projecto, em cuja organização tivemos a honra d~ coi-
laborar, r epresenta estudos acurad·os e consciencio•sos nessa espe-
cia1idaide l egislativa, funda-lse na doutrina essencial aos pr~nci
pios d emocraticos do r egím en americano, e reduz o estado de s itio 
ás unica.s proporções llUP'POrtaveis em um paiz li'Vre, circumscre. 
vendo o assedio político á faculdade aà'1111i"Tliistrativa de prP,nci er <' 
rPmover os s1ts'[Jeitos incl ep enàentemente rfus f órmas ord1'narias rln 

1>rocesso. 
O projecto Filgueiras ·devia ser renovado todos os annoa, comn 

s :; faz em Inglaterra, até que tempos m elhores e Camaras menos 
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debeis assegurassem ao direito ccnstitucion:il essa garantia im-
presrcindivel. " 

R e-produzi, senhores, em agosto de 1893, antes de explodir 
a r evolta de 6 de s etembro, cs3e nwsmo proj ecto com pequ enas 
alterações, convertendo em paragraph'.Js diverso-s ar tigos especiaes 
em que eu havia condensado no proj )Cto primitivo os r espectivos 
principias, pa:ra facilitar as votações em ordem a regu1ar-se por 
uma lei, com abreviada.s discussões, tão importante assumpto de 
nosso dir·e'ito politico. Esse project'.l, senhor2s, foi r emetti-do á 
Commissão de Constituição, L egislação e Justi ça, que nuncJ. di. 
gno.u-so de dn.r sobre clle qualquer parecer, com'.J nunca di ~H o u 

se de pronunciar.s J sobre muitos outros que tenho apre.serita rlo. 
como, por exemplo, o r efer ente ao homestec~d american o, u m ou-
tr o r elativo á competencia da justiça federal e das justiça.s lo caes 
sobre hcibeas-corpu1, outro sobre attentados contra a imprensa, 
outro r elativ'.l a direitos de filh 0•3 espnrios pe1o subsequente ca-
samento civil, outro r egulamenta.ndo o § 2° do art . 6° da Consti-
tuição, além de idéa1s apresentada3 por emendas a um projecto 
de r eforma de direito empl}ytheuti co e outros que dormem o sorun::i 
da indifferença de tal co·lljmis,são, que até hoje os não considerou 
de utilidad·e e m en os de nrgencia p:i.ra d ~liberação do Congresso .. 

Entretanto, vdo agora,. a propria Commissã.o de Constituição, 
Legislação e Justiça, em seu parecer sohre a mensagem do Pod 2.r 
EJCoecutivo relativa ao estado de siti'.J, d·e cujos benefico·s effeit..>?, 
na phra:sJ do Dr . Prude:qte de Moraes, qu e subscreveu.a, gos o11 
a ptJpulação pacifioa ·da Capital da R epublica e da comarca de 
Nictheroy du.rante mais de trcs m ezes, allegar, em ·defesa dos 
actos dictatoriaes da polioia e do Governo, antes, d·urante e de-
pois do tempo determinado de snsp::nsão das garantias .constitu-
cio'!laes, que os abusos con;imettidos pele· Presidente da R epublic'.'l. 
e seus agentes resp'.lnsaveis justificam-se pela falta injustifi cavel 
do Congres·so Nacio1J1al d ~ não ter ainda r egulado por uma lei o-r. 
ganica o art. 80 da Co·nstituição da R epublica! 

Ainda mais, occupou qontem a tribuna um illustre Deputado 
gcvernista p elo Estad.::i de Minas Geraes, que censurou uma ·cer-
ta commi.ssão especia l, á qµal foi r emettido um projecto ·do Depu-
tado Leonel Filho sobre o mesmo assumpto, e qu e até hoj e nã::i 
dignou~se de da:r parece-r sobre ell e pa:ra entrar na ordem dos 
trabalb·os. 
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Tudo isso prova que os pro :;n i.:.:; amigos do actual governo re_ 
.conhecem, ·em cc•n:sciencia, que os s eus actos, s inão todos, ao menos 
os r efer entes a det E.nções e desterros de Deputados e Senadores, 
fora:r;n offensivos do dir eito cons tHuci-Jnal r epublicano, embora 
r ecuem, espavoridos, diante da consequencia jurid ica da não ap-
.pro•vaçã-0 de ta.es acto.s, que ell es entend :m d ever ser a instaura-
ção de um pro·cEsso de responsabilidade contra o ·chefe da Nação 
e, por Isso, m1bmettem-se a votar a fav n do cxdruxulo proj ccto 
em discussão, justificando os seus votos pela care.ncia de uma lei 
organica elo art. 80 da Constituição, o que impli ca em uma ron. 
fissão de que o Presidente da Republica m c:r ece o per·dão d(iS 
seus actos inconstituciona.es, por t el- rn;; praticado na persuaçã,· 
de que bem interpretára ou, pelo meno·s, não interpretára de má 
fé, e sim por ignoTancia do·s sãos princípios de direito r epubll-
cano, as n~spectivas dfapos ições constitucionaes_ 

E' quantn deve ·bas•tar a nós outros, os defensores do direito 
republicano, .para r eprimir a santa indign ação que causan.m-nos 
taes actos, c:mtra o·s quaes obriga_nos a conscienci.a honesta d i:> 
republicanos a 1avrar o nosso prntesto, votando ccmtra este pro-
jecto. ( ApQrt es. ) 

Para fundamentar todos os pontos de doutrina, de que care-
ço, porém, para fazer app li cação a.n que consta do parecer em dis-
cussã.o, e, sobretudo, ao que consta não só da m ensagem do Sr. 
Presidente da R epublica ao Congresso Nacional sobre as m ~dL 

das, qu e empregou du-rante o .seu esta.do de sitin, :como ainda do 
r elaito.rio do minis tro do Interior, que, aliás, não rela tem diversos 
acto·s qu e o governo e a sua policia praticaram abus iva mente nos 
fr.es perio•dos de s·usp.ensão das garantias constitucionaes, j_u1go-. 
Dle disp ensado de invocar a'utoridaide alguma, po·rque tenho, em 
discursos que proferi nesta Camara, em 1892 e em 1894. os ele'. 
mentos preós:is para sustental~os, reproduzindo respectivamente 
as minhas proprias demonstrações. 

O 'P l'imeiro ponto de doutrina que propuz-me fund amentar, 
para, d epois applical-.a ao parecer sobr.e a mensagem do Presi-
dente da R epubJi.ca, justificaindo-lhe os actos pelos quaes nã'.l só 
prorngou o estadn 'de ·sitio, decretado por uma lei do Co.ngresRo 
.Nacional, como aité usou de m edidas n:ão autorizadas pela ConstL 
tuição da R e·pubiica, não foi, em 1892, .sómente por mim desenvol-
v.ido· nesta tribuna, mais ainda par um ta lentos o ·e illustrado r e-
presentante do Estado ·da Parahyba, o Sr. Epitacio Pessoa que, 
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em uma vibrante oração, demr1nf rou a erronea i.ntelligencia, que 
a respeito deram .. os membros da maioria da commissão ao art. 
80 da Constituição. 

Recónhecido como principio <l.e direito que toda a materir. "" 
competencia é r estricta, é com a respectiva clisp:isição da proprh 
Cons,tituição .Brazile"ira que vou demonstrar qu e ao Congresso ª'-
cional não compete homologar ou referenda11· actos que o Porler 
Executivo ou seus agentes pratiquem na vigencia de um clecr ".? to d: 
suspensão de garantias constitm::ionaes. 

A declaração elo estado da sitio é ela co.mpetencia priva:tiva 
do Congresso Nacional, dada a emergencia de invasão estrangei-
ra ou de commoção interna e, ainda assim, quando a segurança 
da Republica o exigir. 

'Mas, não estando r eunido o Congresso Nacional, entendeu o 
legislador constituinte que, dada a emergencia de uma commoção 
interna ele tal gravidaid e, que occasione perigo para a Pa:tria, o 
Poder Executivo podarã usar dessa medida até que o Congresso, 
reunindo-se, nü caso de acha1·-se ainda vigora.nclo o decreto do 
Poder Executivo, deliber e pobre a conveniencia de suspencleLa, ou 
approval~a para que continue a produzir effeito. 

Differ ente da Constit4ição Brazileira é a r espectiva disposi-
ção da Argentina, que .estabeleceu para o caso da aggressão ou in-
vasão estra,ngeira a comp etencia privativa elo Poder Executivo 
para declarar em estado de sitio o ponti affectaclo pela inva.'3ão ou 
aggressão, mantendo para o l egisla tivo a competencia privativa 
p!l!ra d·eclarair ·em estado de sitio o ponto ou p:intos do terr!t<,rio 
affecta,dos de-com moção interna, por entender que s Jndo a a.ggr es. 
são .estrangeira um facto positivo, definido, que exige promptas 
m edidas de acção administrativa. e militar, ao· poder que s e acha 
investidos das attribu!ções e dos elementos nec ssarios para a.gir 
com pramptidão em tal emergencia deve competir a faculdade de 
usar dessa medida excepcional. 

Relativamente, porém, á commoção interna, fac to indefinido, 
ou qu~. por falta ele um~ definição legal, pódo dar pret exto a 
abusos do poder, que dispõe da força armada, pod encl'.l-Se attrl-
ouir esse caracter desde os factos da ordem de 5 de novembro, que 
o Presidente da Republica ponsiderou como r esultado de uma com-
mo()ão que affectou, na sua pessoa, a existencia da propria Itepu-
bli<ca Brazileoira, até ás in1>urreições armada.a de t ropa ou t~ e po 
vo, como, ·entre nós, a r evolta fe deralista e a rebeldia, a 6 de se-
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tem!Jro de 1893, pela esquadra :e ta na bahia de Guanabara, re_ 
1:?.tivamonte á commoç;ão inter:ia, d!zia eu, a Constituição Argen-
tin,a, firmou a comp,e tencia exclusiva do Congresso, e, apenas no 
caso de não estar funcci·onando o Congresso, conferia-a ao Poder 
Elxecutivo que ê quem dev e attender, durante tal época, a todas 
as necessidadc.s da admini.!itração., mas com a limitação de sub-
metter o seu acto á deliberação do Congresso, para tomar sobri.> 
o assumpto as medidas que julgar convenientes ao respeito que 
deve o Poder rnxeoutivo á lei fund amental da Nação e á Iiberda!l e 
repub'licana. 

A Constituição Brazileira, porêm, no art. 48, n. 8, impõe 
ao Poder E.xeoutivo o dever de declarar, independentemente de 
autorizaçã.o do Congresso, a guerra á Nação d e que provier a in. 
vasão ou aggressã.o, e ao Congresso respeitou, no art. 34, .n. 21, a 
competencia privativa para declarar em estado de sitio o p~nto 
ou pontos do t erritorio nacional affectados quer po,r uma commo-
ção interna, ciuer por uma invasão ou aggressão esüangeira. 

Como conóliar essa.s duas disposições, si, declarando a guer-
r a, em cas'o de · invasãio ou aggressão e·strangeira, não poderá 
o Governo agir n o p~nto aff ctado, m.a.ntendo-se na esph _Ta do 
regímen legal? 

'Bm 1892, sustentei e ainda sustento a O'Pinião de que . ê in_ 
disp ensa.ve1 distinguir, em fac e do nosso direito constitucional, o 
estado de sitio militar d '.l estado· de sitio político. ,, 

No caso de invasão ou aggressão estrangeira, quer esteja 
funcciona·ndo o Congresso, quer não, o Poder Executivo• é ebriga-
clo a declarar immediatamcnte a guerra. 

Ora, declarar guerra em virtude rle ~ggre!lsão ou invasão es-
trangeira imp.orta em declarar immecliatamente em estado el e 
guerra o po·nto invadido ou aggredido e, por consegui,nte a lei 
marcial, i'sto é, o sitio militar. 

Mas, dir-seJrn, entã.o: porque v, Constituição autoriza tambem 
o Congresso a deol a1·ar em estado de sitio o ponto do t errito·rÍ!l 
naciona.l affectado por aggr essão ou invasão e.strangeira? 

Naturalmellte, porque é passivei dar-se, no ponto do tarrito-
rio affoctado 'Pela invasão ou aggressão estrangeira. além <la ne-
ce.ssidade .da acç§.o das leis de guerra, isto é, a marcial e as mi· 
Jitares, cuja exeourão ·impõe-se irnmedia.tamente n esse ponto, a 
circumstancia ·politica da susp€•llSão das ·garantias constitucionaes 
com relaçã.o a cid adãos l)razil eh'os, contra os quaes, p.or qual-
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quer motivo, haja suspei.ta d·e estarem envolvidos em crime d·e 
traição á Patria, e, então, careça o poder publico d.e empregar 
eontra eHes as medidas excepcionaes do art. 80 da lei fundamen-
tal da 'Republica, desterrando-os do ponto o•nde a sua presenç<t 
possa contrariar os pl•anos do Governo ou os interesse•s da Nação, 
ou detendo-os, para que se não envolvam, no theatro da guerra, 
em algum trama contl'a o •J;om exito ela defesa naciona.l 

'Mas, com r elação á commoção interna, só em um caso, na 
ausencia do Congresso, pórle o Poder Executivo decretar a su:::-
pensão das garantias cc•nstitucionaes: - é o em que, além de ve · 
rificar"'8e uma commoção, seja eNa de tal gravidad·e Que a Patr:a 
corra imminente perigo. 

·E' por isso, qu e a 'Constitu ição, no art . 80, § io diz: "Não R•' 
achando reunido o Congresso, e corrend,o a Patrba imrninente p ~

rigo, exercerá a attribuição de declarar o estado de sitio o Poder 
Exeoutivo Federal. 

Ainda assim o a:eto do Poder Executivo não fica complet 1: 
carece da ap.provaçãc do .Congresso, si este não J'esolver suspen-
dei-o, si ain·da vigorar, '!la época da sua reunião. 

·Elle pód e usar das * ·eàidas excepcionaes d-o art. 80 contra 
as pess oa•s durante o te9 po de.stinado no seu decreto. i·sto é, a 
detenção em .Jogares não pestinadcs a réos de crimes communs e 
desterro para .outros pont9s do territorio •nacional, mas o qu e fi ca 
depend en<lo d·e homologaç~o do Congresso Nacional é esse ·decr et •J 
da declaração ·de estado é\e sitio e não as detenções e desterros. 
que tiver imposto. 

E', portanto, Sr. Presidente, o estado de sitio decretado pel.i 
Poder Executivo que fica sujeito li appr-0vação, cu susp~msão do 
Congresso Nacional. e não as medidas qu e, em virtude do estado 
de sitio, as autoridades incumbidas da policia do governo t ive-
rem praticado, sem as formalidades garantidoras do·s direitos in · 
dividuaes, as ·quaes serão apenas r esponsaveis .pelos abusos qu e 
commetterem na execuç:i ã;de taes <liligencias. 

i.Mas onde é Qu e ao Congre·sso Nacíonal dá competencia a Con-
stituiçã:i da 'Republica par~ responsabilisar um chefe de policia d2 
um Estado, onde se t enham susp ?ndid.o as garantias constitucio-
na.es. sendo, como é. tal jlntoridgd e de immediata cc•nfiança rlo 
respectivos governados, •n40 send-o portanto um agente r 2spon-
savel do Poder Exe·cutivo Federal? 

·Essa .pratica inconstitucion·al e absurda de se propor ao CfJn· 
gresso Nacional a approvacão rl e actos do Poder Executivo e clP 
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~CJ ·us agentes r esvonscweis, 'Praticados durante o estado de sitio, 
a pretexto d e exigencia do § 4° do art. 80 da Constituição da Re-
publica, provém, theoricam(:nte, de uma falsa interpretação do 
disposto no § 3° do mesm o preceito coustitucional, e do facto de 
só t ermos tido emprego ·directo das medidas excepdonaes do § 2° 
dessa disposição aqui na CapiLal F ederal, onde as autoridades po-
li ciaes são agantes r esponsavei.s do E ocl er Executivo ·E'ederal. 

O Sn. Im .)IEU MA CHA.DO - O Sr. major Thomaz Caval-canti fo: 
preso m Nitheroy. 

VOZES - Houve 1'á outras prisões . 
Ul\I SR. DEPU'J'ADO - Em Nitheroy rtambem foram presos ai· 

guns. 
o Su. LEO\'IGlLOO FILGUEIHAS - .A!hi podiam ser foitas porque 

a comarca de Nitheroy estava tambem am sitio por lei do Con-
gresso . 

.Mas o que é certo é ·que a acção dictatorial do Governo F e-
dem! não podia se ter ·extendid o até á capital elo ·Estado do Rio 
de Janeiro, ·para ser lá preso. como foi, o Sr . barão de Sant"All'na 
Nery, sem cul pa fo_rmada por crime algum, sem mandado judicial, 
n em fl agrancia ... 

O SR. I1uxEu MACHADO - E sem pedido de extradicção ... 
O Sn. LEOl'lGIJ.oo ·F1LG EmAS - Chegarei t ambem a este ponto, 

mesmo porque t en. lw de fazeT r eferencias a certas correrias po!i-
ciaes, que. por ordem do Dr. Prudente de .Moraes, se fizeram no 
sertão da Bahia, para onda absolutamente •não se decr etou estad,1 
ele sitLo em tempo algum, nem mesmo durante a guerra de Canu-
dos. (Apartes.) 

·Com r elação ao primeiro .ponto de doutrina, que me propm; 
demonstra r, ficou demonstrado, Sr. Presiclernte, em face ela Cons · 
lituição de nossa •R epublica. que ao Congresso compete sobre o 
assumpto o que se lê ·no art . 34 n . 21, i6to é: "susp ender ou ap· 
1)/'0vcir o sitio qiie houver sitio cl.echrciào pe lo Pocljer E~C'U!tivo n•L 
aiisencia ào Oong·1·esso". 

Não confere-lhe absolutamente competencia para (IJpprovar 
· ~ cto-s qu e, com violação ll e direi tos individuaes, t enham praticado 
o Poder Executivo e seus agE ntes r esponsaveis durante o estad'.l 
de sitio, mesmo porque tal rf:rponsabilidade só se pôde aipurar. 
pelos tramites Jegaes do r espectivo processo criminal, peramte o 
Poder Judi ciaria, salva, sobr" o assumpto, a responsabi!Lda1le po-
litica elo Presi·dente da Republica para o impeachment ,isto é rJ 

to re1nove fro111 aftice, que compete ao parlamento. 
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--Não temo·s, pois, que homologar os actos a que se refere a 
illustrad·a Commissão de :Con:stituição, Legislação e Justiça em 
seu parecer no seu projecto, praticados, durante o sitio, antes e 
depois <lelle, quer pelo Presidente da 'Repuiblica, quer seus ·aigentes 
respons.a veis. 

iMas dev.emos ~·eferendar, isto é, ap.provar o estado ·de sitio 
que começou a vigorar do dia 11 d-e de:liembro de 1897 até 23 do: 
fevereiro de 1898, decretado pelo Poder Executiv-0, depois de eai-
cerrada a sessão do Congresso? 

Respondo que não, po.rque : 1", nego competencia ao Poder 
Executivo para .prorogar a vigencia de qualquer .acto do Pod·er 
Legislativo. (Apoiaaos.) 

2°, nego a ·emergencia ou mesmo a subsistencia de co=oção 
intestina que, nessa época, isto é, a 11 de dezembro de 1897, ti-
vesse autorizado o Poder Executivo a declarar dessa data até 31 
de janeiro de 1898, ·e depois até 23 de fevereiro, a suspensão da:> 
garanti-as constituoi-0naes na Capital Federa.} e na comarca de 
Nitheroy. (Apoiªdos.) 

Nego a competencia dil Poder Ex·ecuitivo para prorogar a vi-
gencia de actos legislativps, .porque o regimem constitucional que 
ad-0pta,mos d·escrimina as attribuições dos tres poder.es publicM 
representativos da soberania nacional, que é urna, afim de que 
entre ·elles reine, na ordem política, a harmonia e a independen-
cia imfüspensaveis á estal,)ilidade jurídica das instituições do r e-
gímen democratico adoptado na lei fundamental d•a Republica . 

Realmente, apezar de triplice na sua unidade -0 poder public0 
de nossa nacionalidade, a n enhum dos orgãos desse poder é li-
cito exercer funcções priyativas d·e outro, 1nem embaraçar um o 
exercício ela actividade dq outro, e menos ainda chocarem-se, em 
seus movimentos político~, as esphe1ras das respectivas attrfüui-
ções oonstitucionaes, -0bedecendo ás condições da traiectoria soli-
citada pel1a necessidade de equilíbrio das forças de sua organi-
zação. 

E, aissim, si ao Poder Judiciario F ederal, Que nas orgainiza-
ções r epublicano-federativft-s r.epresernta -0 papel polit.ico de um 
poder moderador entre os P.oderes Legislativo e Executivo, com-
pete decretar a nullidade, por inconstitucionailidade, de qualquer 
acto legislativo ou adminii,itrativo, que affecte direitos individua·~s 

declarados e sanccionados relo estaituto basico da Republica, to· 
davia nem ao Poder Legislativo é licito exercer qualquer attri-
buição privativa d-0 Exec11tivo ou do Judiciario, nem a qualqudl· 
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destes exceder os limites da sua respectiva competencia; por C()n • 

seguinte, assim como o Poder Executivo não tinha o direito de 
sus,pender o sitio declarado pelo Poder Legislativo, durante 'l 

tempo determinado no respectivo decreto, assim tambem não tinha 
o direito de prorogar a vigencia desse acto legislativo por decre-
tos executivos, desde que, ao expirar o prazo determinado em tal 
acto legislativo, teriam d.e cessar a sua razão legal, oe.ssair a sua 
acção sabre a lib2rda.de dos cidad~os residentes :nos logares e:n 
que haviaim ·Sido suspensas as garantias constituclonaes, e, por 
conseguinte, ceissar tambem os seus effeitos (oblata cauS'(i ceissat 
effiectus) . 

Não podia, por.tanto, o Poder Executivo prorogar por acto 
seu o ado legislat iv-0 de 12 de novembr-0 e muito menos pror::i-
gaJ-o com da:ta de 11 de d8G!;embro de 1897, quando o prazo da vi-
gencia de tal acto legislaMvo só no dia seguí-nte, isto é, no dia 1'l 
de dez embro de 1897, t eria de expirar . 

Nego ainda, que o Poder Executivo tivesse o direito de eon-
.i1derar, em data de 11 de dezembro de 1897, como subsistentes, 
para decretar, na ausencia do Congresso, a suspensão das garan-
tias constit ucionaes na Capital F ederal e •na comarca de Nithc· 
roy, e por espaço de dous m.ezes e mei-0, os mesm-0s motivos qu:~ 

determinaram a lei de 12 de nov.embro de 1897. 
·E, suppnnilo-.<:i> 111esmo. que subsistiam a l.2 de dezem,bro d.e 

1897, e subsistiram até 23 de fevereiro de 1898, os lllel>ll1~ :1""1~t1-
vos que determinaram o 'estado de siti·o decretado pelo Poder Le-
gislativo com data de 12 do mez anterior e por espa90 de 30 <'!ias, 
:;teg'O a competencia do Pode~ Executivo para decretar, na ausen-
cm ao Co•ngresso, o estaao ·de sitio em qualquer ponto do territo-
rio nacional, em caso de commoção intestina, pelos nwtwos por 
qiw co1n,pete ao O'Jlngresso, e1ri caso cie commoçãio, intestin,a, usar 
ãci attribuição privativa ão art. 34, n . 21 dei Oonstiltwição cü.i Re· 
vubUca. 

(Realmente, si ·O Congresso, no uso da faculdaide do art. 34. 
n. 21, está adstricto ao dispositivo d-0 art. 80 pri1ic., que estabe-
lece-·lhe a clausula de ·exigenci·a d-a segurança d-a Republica, 
quando der-se a emergencia de aggressão por forças estrangeiras 
ou de commoção inte.rna, cuja ?'l;(Ltureza -incumbe-'füe sober.ana-
mente aprci-ar, para decretar uma medida de tão sérias conse-
qurn1ciais, como -as de uma -acção dictatorial do Governo, embora 
por tempo <letermina:do, o que é certo é que ao ·Poder Executivo, 
qu,ando nã-0 estiver funccirrando 'º Congresso, o legislador consti-
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Luinte apenas conferiu a faculdad e de decretar tão importante m~
dida, nos casos de aggrnssão estrangeira (que é um facto posi-
tivo, definido, e não dá Jogar a duv.jd.a.s na interpretação do res-
pectivo trecho constituci=al) e de GRAVE commoção intestina, e. 
ainda assim, qua~do essa yraviãacle se traã.uzir .por factos, que 
o convença:m de que "a patria está corr'endo imnvinen.te perigo". 

Ora, ninguem se atreverá a s·ustentar, tendo em vista a pro-
pria mensagem do Presidente da Republica ao Congr esso sobre 
os actos, que praticou ou -ordenou ou autorizou no período de 12 
de novembro de 1897 a 23 de fevereiro de 1898, qu.e no dia 11 de 
c!ezembro de 1897, isto é, no dia seguinte ao do encerramento das 
funcções do Congresso, deu->Se a emeTgencia de uma grave commo. 
ção intestina, que fizesse ·periclitar a Patria. 

Ao contrario, diz em sua mensagem o Preside,nte da R epu-
blica que nunca se gosou de tanta paz e tranquillidade nesta Ca-
pital quanto durante o estado de sitio decretad:i pelo Congresso 
e depo is de ce.ssado este até 5 de março, "em que, attendrndo a 
uma petição de hab eias.ccrp·u.s e orderrando o Supremo Tribunal a 
a pr€Se.ufação dos dcsterra~os , esta tranquillidade subitamente ces-
so·u c recomeçou a appreh \lnsão do espírito publico'". 

E a verdade é que, .a.inda quando a 11 de dezembro subsis~ 

tissem os mesmos- motivo9 qu e deteTminaram o Congresso a de-
cretar o sitio de 12 de novembro por 30 dias, ell c·S vi ri am sub. 
sistindo desde . o dia 12 de novembr:i até o dia 11 de dezembro, e 
ao CongrEsso, que funccioµou até a vespera, isto é, até o dia 10 
de d ~zembro, é qu e competia ter proroga.d·o por ma.is tempo C· pra-
z:i de 30 dias, que fixou ua sua resolução de 12 de novembro. E 
porque não fel-o? Evide-ntemente, porque taes motivc\S não sub-
sistiam ou porque. recon~iderand o a pr2dpitação ou leviandade 
de sua conducta ao decr etar um estado de sitio s·em motivo con. 
stitucfona l, por ter r.onfuqdido emoção popular com uma commo-
çã-o intestina, entendeu que não devia exceder do . temp:i determi-
nado na lei, que havia promulgado, a suspensão das garantias 
constitucionaes na Capita.! da Republica e na comarca de Nitheroy. 

E si o Congresso Nacional assim entend "u, ou. antes, si o 
Congre·sso Nacional, ao eqcerrar as suas sessões, no an.no passa-
do. no dia J O de dezembro, quando ainda vigorava o estado de 
sitio decr€tado a 12 do mez anterior pelo tempo de 30 dias, não 
entend eu necessario ou, ao m enos, conveniente · prorogar . o seu 
acto por mais algum tempo, com que dfr.eito o Poder l)J1'ecl! t ivo, 



logo no dia seguinte ao do encerramento dos trabalhos do CoiL 
gresso, e quando ainda tinha de vigorar até 0 dia 12 de dezembro 
o acto legislativo de declar-ação de sitio, baixou um dec1 eto, com 
data de 11 de dezem_br-o, prorogando até o dia .31 de janeiro de 
1898 o acto legislativo de 12 de novembro de 1897? 

.Não deve, pois, o Congresso Nacional appro·var esse decreto 
do Poder Executiv.o, que pro.rogou por mais 48 e depois por mais 
23 dias o tempo que o mesmo Congres~, por uma lei determinou 
para o uso d.ictator.ial das medi<Clas repressivas do art. 80 da Con-
stituição da Republica. (Muito bem; apoiados.) 

Passo a desenvolver o .seg.und-0 J>Onto ·de doutrina, i.sto é (UJ): 
. . . . .... ~ .. . ... ... ............ .. ..... ....... .... ............ . 

Na mensagem, assim .como no relatorio do Min,ister.io de In-
terior, u.nlcos documentos, com os quaes o Governo dignou-se de 
instruir o Congresso para -OeUberar sobré o assumpto, não ha re_ 
ferencias, e ainda assim muito vaga.s, sinão as detenções e des_ 
tffilrO. 

Entretanto, n.!nguem .ignora que •mufüis outros actos, a pre-
texto de suspensão de garantias constituciona:es, foram pratica-
dos pelo Governo da Republica contra direitos de pessoas, ás 
quaee só podia impor alguma das medidas autorizadas nos ns. l 
·e .2 -do ·§ 2° do art. 80 da -Constituição. (Apoiaàw.) 

Não houve durante tal período, póde se d.izer, dia em qU'e 
não fossem ,publicados <>fficialmente aotos de demissões de fun_ 
ccionarios publicos, e o que é mais, cassação de patentes de of-
ficia:es honorarios do exeTCito ·e da armada. Pois, S. Ex. o Sr. 
Presidente da Republica, que considerou ·incons-titucicmal o de-
creto do Marechal Floriano Peixoto, pelo qual foram cassadas as 
.honras militares de ·general ao S.r. Ruy Barbosa, e, por isso, o 
r evogou, apezar de approvad·os pelo Cong.resso esse e outros actos 
do Poder Executivo pl'aticados durante a revolta restauradora, 
send-o, assim convertid·os em lei•s ou, como denomin·am os situa-
cionistas, em bills de indemnidade, o .sr. Presidente da Repub!L 
ca tinha o d-i·reit't> .d·e ,cassar por actos aidmi.ni.strativos essas pa-
tentes de off.iciaes honorarios do exercito e da armada? Si o não 
tinha ·na v.igencia -das 1garantias constltuciona:es, onde foi buscar 
esse direito, -em face do a.r.t. 180 da Constituição da Republica, du-
:Nln.te •o •es1iallo ·de rlittio? 

Elssa dlsposi:C1í.o .limita ·a a;cção do Poder Execut-ivo contra 
as .Pessoas, durante o estado de eitio, a duas medidas de repree-
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.&ão policial: a detenção ' em i-o·gares destinad.o,s .. a• \:~oS de crimes 
,communs ou desterro para .outros si tios do·~ tertitó'tiô · . naoi·onal. 

Outros qua.esquer a:ctos do Góver1m contra . di~~ítÓs in,cÚv.L 
duae,s, declar.aqos e sanccionados de donsHtü.iç'ãÓ; mesmo dur~iite 
o tempo de suspensão das · garantias consfitu .cio.~a~s·; '.sã~ ·inso~·sti-
tuoio.naes:.. ·-. " 

Ora, Sr. p,r esidente, ê possiveI. que ell' esteja em erro ou, pe.Jo. 
menos, na igno1rancia de alguma lei ·que ··d·i,sting·a, para certos ef-
feitos, no ponto de vista da garantia, que a ·c:ó·nstit\j ·i i)~o de 2'4 °de 
fevereiro, no art. 74 , esta:beleceu em tod11/ sua plenitud e, · quanto 
ás pat.en f}f3s, entre · as de •officiaes effectivos e a'.s' d~ Ófficiaes ho-
.norarfos. do . . exerdto .e . da . armada. · · · · · · · · · · · 

o que é eel'lto é que essa disposição coíl.stitueional apern.a.s. diz 
·que .as patentes (e não distingue ··as de officiáieé. l:ÍonorariÓs ~i'as 
de officia:es activ0s · do s e.rviçó militar) · ~. são tla:tamtidos e?n. toda 
sua ple:nlitudJe." ' · ·· · · 

Em todo o c·aso, o que nâJo, soffre duv·id·a é que o valor p°i:'in-
. cipa.] d.essas patentes horiol'lificas, :·cóncedid.as,. ao meno1f ·presum. 
ptivamente, a certos . cidf dãos po·r · • Serv~çns rélevaú:Jte's ã ' p'a~t'ia, 

.. ~o'Il'siste em abrigál-os, em cms·o de· .ínfü·rtun:fo,, qu·e os submetta a 
_pr.orcesso ou prisão po•r alpun:t . d elido, · ela eveii.tb.alid-adé de serein 
confundi-dos nas enxovias com criminosos vulgares, vagabundos. 
réo.s de ' policia, etc . ·.,. 

Quero dizer que esses, .titulares · dê· )latentes d·e offi•ciaês mili · 
. tares dG te·rra sü de mar t em direito, ·.em ca;so de accusaçãio p·::i r 
qualquer cri-me, ··-0u de prisão por qualquer motivo, .:.ao que s·e:·oos-

. tuma denominar "menage. 
Pois bem·; foi exa;ctarpente pára m a.nda:r réeolher 'ás ·enX!ovfas 

div·ers·o.s cidadãos, aos quaes o Ma:r·echal ·· Fl01:fano- . P.eiXJoto ·:· ha:via 
·distinguido, por serviços á Re·pub1ica duram te a r.e.v.:olta '_.11".<lstau-
rado,ra de Custodfo de M~J1.o e· Saldanha:· da. Gama,. com taes pa_ 

- tentes de offfoi·aes hofüJTaJr·ios do: exercito -e dã~ armada, ·que-._o, .Sr . 
. :Prud·e'nte de '1fotiaies, durnnte,"o estado · de ,s.itió, que ·-0qteve ob · C 

· sub'r<ípUciamenf!e ': elo' Congresso ·e· .que, depois, prorogou po:r conta 
·opf.o•pri(a, cassou -. as :patente,s; que lhes füwiam si,do ·con::ferida.s e das 
·.ql}aes algu•màs fÕ'l'am.' as~ignadas· p·elo . . pro,prio; S·r. Prud·e~~te de 
· 1.f,o,raes, depots:· 'que ·assirmiu· a .. ·iJ·l"estdenda "da .. Jtepubiica. ·· . · . ., 

·E 0 projecto em disc~ssão pr·o.põe que sejam;.aipp.r9vad-0s todos 
." os actos p'I'atié'ados · pfüo ,·-poverno e por . s.eu ·àge.n.tes ;r e;;;·p;;insaveis 
--por. -motivo .ci.o a.tten.tàd'o !l'le·:-.5" de· ilo:vemlrro ·d~ .1.897'!° :' ... ,.. , : 

1.: 
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.Mas, ainda com relação ás prop·rias medidaB ·excepdone.es do 
§ 2° do airt. 80 da Constituição, excedeu ou não excedeu 0 Poder 
Executivo os J.imites impm~tos? - Excedeu e passo a demons-
tra1Jo. 

Na prop·ria mensagem do Presid·ente da Republica encontro 
as bases desta demonstração. 

O Govern·o ordenou prisões políticas em loga:res destinados a 
rêos de crimes communs e desterrou seis cid·adãos para um pre-
sidio d·e sentenciados pelas justiças do Estado de Pernambuco. 

Accresce que, nessa mensagem, o Pl'es·id·ente da Republica 
não t eve escrupuJ.o de confessar que manteve detentos na ilha de 
Fernando de Noronha os àesterrn1dos. 

-Isso ficou provado e julgado pelos accordãos do Supremo Tri-
bunal F·ederal, que restituiu por habeas-O(Jrryus não só a diver-
sos detentos em log·ares destinados a rêos de crimes communs, 
.nas tambem a desterrados para um sitio do territorio nacional, 
que, de facto e p•o·r lei, constituia e constitue um presidio de con-
demnaidos á penais infamantes, por deli-ctos commun.s no fôro do 
Estado de P ernambuco, a liberdade e as garaintias· constitucionaes, 
que, pela cessação do estado· d·e sitio, haviam reaidquirido de ple. 
no d-ir.eito. 

Por conseguinte, o Poder Ex•ecutivo, por si ou por seilll agen-
tes responsaveis, exced·eu- os limites de suas aittribuições nas me-
didas que contra . pessoas tomou .ou ordenou, durante não só o 
estado de siUo, -d•eclarado pelo Congresso Nacional, mas durante os 
sitias que, de 11 de dezembro de 1897 atê 23 de fever eiro de 18!!8. 
entend·eu decretar sem mO!bi-vo de ordem co•nsti tucional. 

Além disso, applicou, violando manifestamen·te a r espectiva 
disposição do •estatuto fundam ental da Republica, ambas as m' · 
di.das .excepci-onaes do § 2° do art, 80 da Constituição ás mesmas 
pessoais ql):e lhe incorreram nas kas. 

Ent retanto, essas duas medidas. juT'idicam ente descrim in · ri: 
nessa disposição constitucional, nos dous numeras do § 2° d,, a· 
tigo 80, foram ·insÜtuidas por motivos differentes e para fins es · 
peciaes, uma em r eJaÇão · á •outra, não s·endo, portanto, arbitraria 
a escolha de uma de preferemoia á outra. 

O legislador cons-tituirite prevenia esse arbítrio pelo em.pre. 
· go do.s termos, que tem cáda um delles uma acceipção juridica pro 

pria, em face da sdéncia do direi to e mesmo das leis posit-ivas 
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vigentes ao tempo da promulgaç·ão da Constituição de 2li d·e feve_ 
reiro d•e 1891. 

Esses motivos e fins tive occasião de descriminar e estabe-
lecer, opinando sobre o respectivo preceito constitucional, erÍ1 dis-
curso que prof.eri na s·essão de 1 de agosto• de 189.2, fundamentan-
do as seguintes disposiõ·es do projecto sobre o ·estado de sitio, que 
então aipresentei (Zê): 

"A:rt. !11. Decretaido o estado 'd•e sHio•, incumbe ás autorida_ 
de.s ·p.repostas á poli.eia e á ma,nutenção da ordem empregar as 
medid·as repressivas autordzadais pefo § 2° do al't. 80 ·da Consti-
tuição. 

Art. 12 . As medid•as aiu.twizadas pel•o § ·2° do a:rt. 80 da 
ConstHuiçã-o teem e:x:clus~vamimte po1r fim remover os indivíduos 
suspeitos dos loga:res ·ond-e a sua -activddad-e se .possa exercer com 
perj.go pa,ra as iinsUtuições .ou prevenir p·ela detenção -a fuga da· 
quelles contra os quaes houver base ·]iara processo, pela coopar-
ticipaçã,o cri·minos·a nos f.actos que motiV'aram a d·eclaração do es-
tado ·de s-itio. 

§ 1.0 No caso de ·deterção., as autor.idades que a o.rdenarem 
.promoverão os meios nece~sa;r.ios á formação do process-o judicial 
contra os d·elinquentes. 

§ 2.0 Na O'rdiem de desterro s·erão designados os p-ontos d :i 
territorio na,cional oode, por segurança da ·ordem publica, não. 
seja permitUdo ao d~terr11do habit:a:r d-urante o estado d·e si't.fo, 
fica:nd10-füe ga;ra:ntida, fóra d-esses pontos, ·a 1-i-b-erdade de locomo-
ção. 

3_.º No caso de detenção, os detentos nã,o poderão s•er recolhi-
dos a 1-ogares de crimes co·rpm.uns oti notoriaJIIlen·te insalubres. 

§ 4. 0 A declaração de ei>tado d·e sitio não autoriza a accumula. 
ção êie detenção com o d~sterro , nem aiut:o'I'·iza o degredo, cons-
traingendo· o cidadão a peruanecer em certas e determindas lo-
calidades." 

Realmente, senhores, pem se deve c0111.fundir detenção oom 
prisã0, n-em se deve confundir desterro com d·egredo. 

o proprio projecto do Oodigo Penal, que vae ser, daqui a 
·pouc:is di-as, submettido á ultima v-0otaçã,o desta Cama1,a, discri-
minou até ce>mo p enalid.84es especiaies para certos crimes a de. 
tenção e :para e>utros a pri~ãio, o.ra simples, -ora ·com trabalho. 



Mesmo em casos especiaes de direito commercial e de direito 
administrativo, não ha quem ignore a differença juricfica entre a 
medida de d·etenção pessoal e a prisão preventiva ou penal. 

Não se trata, com eUeito, no caso, por exoemplo, de perigo - d ~ 
fuga para fóra da Republica de um commeroiante comp.ronÍettido 
em seus negocios, doe. uma pena de prisão p.reventiva; mas, 'uni-
camente, de uma medl<l.a assecuratoria de direitos de credores. · 

No caso de detenção administrativa, quem ignora gue não 
tem um ca·racter nem de prisão preventiva por um crime, nem . de 
uma p:risão penal? 

E· pergunto·: sI algum Deputado Óu Senador, co.mmerciante, 
praticar qualquer dos actos a que se refere o art. 343 do decreto 
n. 737, d·e 1850, carecerâ o i·uiz ou tribunal competente, . uma vez 
satis~eitos os requisitos do art. 344, solicitar da sua Camara Ji_ 
cença p.ara exped-ir o respectivo mandato de detenção p_essoal? 
Penso· que não. 

Isso p.rova que a d-etenção pessoal não -tem o caracter. de. u-ma 
prisão preventiva, nem de uma prisão penal; é uma rn.edâda de .r e-
pressão excepcional, pela urgenci.a do cas-o. E a detenção autori. 
z,ada no § 2° do art. 80 da Constituição não tem, coJn .effeito, OIJ.-
tro fim si·não prevenir que o cidadão exe·rça sua activid,ade polí-
tica no thatro <l.e um movimento politico qqe ameace as insti-
tuições, ~fim de que cO'IIl .prompÜdão o Governo poss.a rest;tbe~ecer 
a ordem no ponto commooi-0nado. 

·Agora quanfo ao d·esterro. 
O desterr-0 é, porve'Iltura, uma. pena? 
Nem o Codigo Penal vigente, nem mesmo o allui~ido p_roje. 

cto de reforma. des·se Codigo Penal ·estabeleceu s·emelhante pe·q.a 
para delicto algum. 

O desterro não é uma pena; o desterro, embm:,a m,edida içlen-
tica á detenção, quanto iro fim, differe della. qua.nto á .sua na.turn-
za, porque é uma medida d·e segurança applicvel a certas pes-
soas, que gosam d!'l certas regalias pela sua posição .ou conside. 
ração so0ial, julgadas apenas suspeitas de co-pa.rticipaçã-0 n·os !a-
ctos determinativos da declaração do sitio. por inconveniencia 
de sua permanencia. no ponto ou nos pontos do ter.rito·r:io nacio-
nal com.mocionado. 

No sitio ou nos sitfos, porém, para o'll.de foTem desterrados. 
deve-H),es ser mantido o exercicio dos seus d,ireitos como .entende-
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rem, gosando de pJ.ena liberdade, independentemente m esmo ãt;> 
qualquer vigilancia d·e policia local, como si t ivessem sid.o des t J.r -
rados para fóra do pa,iz, ou V'Oluntariamente se tivessem expa-
triado. 

'Eis por que me propuz demonstrar, tambem, como ponto de 
doutri•na, que a immunidade parlamentar do art. 20 da Consti-
tuição prevalece durante o estado de sitio, o que não obsta a 
que Deputaidos ou Senadores. dadas certas ci.rcumstanci·a.s . sejam 
passiveis das medidas excepcionaes do § 2° do art. 80 da Consti-
tuição dura.nt <i uma commoção intestina. 

Esta minha opinião nã,o é nova. porque a emitti. quando sus-
tentei na st>ssão de 19 de julho dP. 1894 a n ecessida.de de adia-
mento das funcc:ões do Congresso Nacbnal. auando este. se t<in-
do reunido sob estado de sitio, prorrogou até 31 de agosto do 
mesmo anuo o p.razo do r esi>ectivo decreto. 

Disse eu entãio: As denominadas immun•ida.des pa.rlamenta . 
res dos arts . 19 e 20 da Oonstituicão F ederal não constltuPm um 
privilegio dos D E>putados e Senado·res federaes . Não ha consti 
tuição. estadual que as não 1t Pnha consagra-d.o para os membros nos 
congrt>ssos ou ass E>mblfias dos Estados nos m·esmos t ermos em qu f-! 
aquellas disp"osi<'ões da Cop..stitu·icão F ederal a consagraram para 
os membros do Congresso Na.cional. 

Que razão juridica, pois, tivestes para r esalva·rdPs.' em vcs-
so projecto de prorogacão p.e estado de sitio, a.s immunidades dos 
airts. 19 e 20 da Constituição F ederal durainte o m esmo esta.d o 
de sitio. deixando d·e r esalvar t a.mbem das medi·das de exc.~p ç.ão 

do art. 80 as mesmas imµmnidaid•es, de que, em virtude de ilis_ 
posicões iguaes das consq tuicões estaduaies. gosam o·s m P.mbros 
dos congress·os ou assembléas dos Estad·os para os auaes proro.-
gastes o estad'O de sitio d·ecretado, antes de nossa r eunião, pelo Po-
der Executivo? 

No regimen federativo. é indispeonsav·el. estudando-se o mecani!'l-
mo constitucional da União, t er em vista o dos E<;tad Qos Un idos 
ou federados . Compar aindO"Se, opois, as d·isposições dos arts. ] 9 e 
20 da Constituicão F ederal com as congeneres das C0>nstituicões 
estaiduaes. se é forcado a ~nterpTetar umas com r ela ção ãs outras 
em ordem a consideral-ias todás dominadas pela mesma lei phil 'Jso. 
phica do direito publi<io" ~ menos que as das Oonstitufoões t>sta 
duaes não sejam ·antinomicas ou pelo menos, inconciliavPis com as 
respectivas da Constituiçãq ·F'ed·eral e, portainto , inconstitucionaes 
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: . Q.ra, a-. conskl:erar inconstitucio·naes as disposições das ConstL 
_tuiçõ_es de .'Estados; em que fo.ram consagra:das pa:ra os membros 
de s'eU13 Congressos ou Assem.biéas as mesmas immunidades con-

. agrada:s nos arts. 19 ·e 20 da Oonst.ituição F·ederal para os m,em-
·ti\os do · Cop.gre1'sff .Na;cional; ninÍ;'uem eviÍientémente se átreV'~ 
d de que . te~ha a nítida concepção do iregimen fed·eraitivo. • ' 

Mas .por' que? Evidentemente 'PO·rque a cada Estado 'foi corife. 
r;i~o o. mesmo .:direito que. á. 'Q·nião ·de organizar O's seus Poderes 
Ei_ecupvci, Legi_slativo e Jud·iciario,. r espaHa;ndo os· princi;piós 
ç9nst,.t-ucionaes, da União., porque no r egímen federativo a Iei su-
·premà. do· .paiz é. a C'o-nstitui ção Federal. 

Lo o, a cada Estado ·cabia o direito de impor ao seu Poder 
Jud-icíaTio ''as obi·igaçõ~s que •entendesse n ecessarias ou c<l'nvenien-·· ·· · ! . . . , -
tes á ·O· dem p·o!Hica esta])e'l·ecida em sua Gonstituição, . como- .á 
União cabia o direito ·· de ímpcir ao Pod er Judiciaria F éde.rá! ~s 
O'br·igaçõ·e~; necessarlas OU convenientes á ordem pnlitica. fundada 
na ConstHuiÇão Federal •e, ainda mai's, restringir a esphera. da 

· co-ÍÚ·petencia e. jur~sdicçãÓ do Poder Judicial Estaid·ual em resp~ito 
a essa ordê·Ifi 1politica. 

~ssim , . o :p·od.er constituinte de cada Estado tinha o ·direito d·e 
· impôr ao Po er ·Judiciaria creado e organizado pela Co·nstituição 

estudua1 a obrigação de não de.creta.r a prisão de qualqu er m·em-
. bro do seu'· Po~e~· Legislativo e de . não processai-o criminalmente 
s~m · '.prév.ia · J.ic8'llç~ da Cama.ra a que pertences.se, pela mesma r;t-
zão por '.que b p~der constituinte da União impoz no art. 20 éj.a 
ConstitÚição . F ederal , a mesma obrigação, com rei-ação 'ªºs mem-
bros do Cong·resso Nacional, ao: Pod·er Judiciaria Federal, estenden-
do.a tamberri ao Po,der Jm:liciario Estadual, por competir a este o 
conhecimento dos crimes communs, que po-ssam ser commettidos 
por membros do :Congresso Nacional. 

:por isso;-me ·:par~ce q·ue a dispo,sição d-o art. 20 da Constitui-
ção F ederal .e as corngeneres· da:s · div·ersas Constituições estaduaes 
refe.rem-:se a essa acção que o Poder Judi ciaria Estadual teria, em 

' ·ca•sos crimina·es, contfa membros do Congresso Nacional ou das 
Assem biéas ·e.stad·uaes, como contra qualquer cidadão, si não . lhes 
tivesse sido as-ségüra.da po-r taes disposições aquella immunidade . 
(Miiúo l:Jern; a.pdmados.) • 

.,. ' 1Sendo ~ssiin, ~enhore.s . é evidente que, mesmo dmante o es-
tado de sitfo, e;ssas_ immuni·dades dos membros do Congresso Na-

. cfonal e dos congressos ou assembl éas estaduaes. nunca se suspen-
de : iCom · effeHo ·quer , estejamos ·sob o estado de sitio quer •não. 



nenhum de nós, membros do. Cong;reaso :WaQiÓn-ail, CEJm.o nenhum / 
dos membros d·e qualquer <:ongresso oUJ Assembléa estada·al, a me. 
nos que não seja preso em flagrante· d>eHcto POl" crime· l'Ilaffiança-
vel. pode·rá ser preso ou processado c:r!mi•nalmente pol' ofUclo. rr6 
poder competente sem pTevla l!cen-ça ela. :CaimaTa a que pertence . " . 

Segue-se, nesse •dJ!itrul'ISQ, a. applicaçãio que j_â Uz do princ1pio 
do artigo 20 aos casos de detenção e desterro. · 

Passo. a fu<ndam·entar o quinto PQnto de doutrina, isto ~ qae 
"<>s effeitos das medld·as de Tepressão e'X:cepdonal do § 2° do art. 

. 80 da Constituição extingue.se com a ex,pir·ação do tempo Ja su~-
pensão das garantias constitucionaes." ~ 

' 1 
So~re este aissumpto peço pe!'m!.ssão •nara repr.od•uzJr a, 11;rgt1-

mentaçao que produzi em um de meus discursos. d;a. s~sài de 189.2, 
sobre os ·decretos de 7, 10 e 12 de abri'l do mesmó. anno. ,,l 

A cessação de um acto qualquer dâ-se ou de fa.cto ouf'ci.e di,reito, 
conjuncta ou l!eparadamente: no primeiro caso, por ca ecer de ap-
plicação ou por •não .to.rnar.se effectiva essa applicaçã.o; no segu;n-
d·o caso, pela reaiização compleba (las circum::;.tan:ci.as7 nelativas ao 
seu obj.eoto ou pela expirqção d.o termo fixq.d,o. P 

E' evid.ente que o estado de siüo estâ. subordinado a. esta re-
gra d·e direito. Pod·emos, portanto, dize~ q,Qe 0 1'f,sta.do <1.e sitio 
cessa_: 1°, pela vontade do propcrio J;?<><l.eT que o d; larpu; .2?, pela 
v·ontade do ·que, não tendq sido o que o declarou, em o. direito de 

· suspendel->0; 3°, pela -exp!Tação do. ·prazo deterll\1n!!-dO de sua du-
ração. No .prim-eiro caso, fille cessa de facto; no egundo, .ene cessa 
àc à'ireito; no terceko, el1e cessa de fact.o e àfl direito . 

·Estes p·rinc!pios confprm.am.se -.com. o nosso direito consti.tu .. 
cional, que admitte a ces~·ação do estado üe sitio: 1°, por acto do 
proprio Pod·er Executivo, quando este é <!lll:e o d,eclara.; llº, por .acto 
do Poder Legislativo, quan-do é declarado por elle mesmo ou pelo 
Poder Executivo; 3°, pelo decurso. do tempo fix.a.40 no decreto. de 
sua decretação. 

Mais, si os unicos e~feitos da decl-11.ração. 13,e. um esta.do de 
sitio são dJetenções e desterros, indcpen,d:entemente das fol'm.alidà-
des ou, ce>mo se costuma dizer, das g.a.rantla.s coru!tLtucionaes. ·da 
libe:ridad·e e segurança ln~ividual, que ficam susp.ensas ·durante o 
,tempo fixad·o •no resp-ectivo decreto, •e:x:pkaido,, é ob,vio. esse 
tempo, fica. sus·penso. àe ~aoto e àe direito.- in,dep.en.deate:ai.ente de 
qualquer acto do Poder Legisla.tivo ou ·do Executivo, e, 110;.ianto . 
restabelecem-se · as fo.r.mali!da.des constltucionaes. Kll>Fanoti:de-ra~ da 



Uberdrude e segurança do ddadão. Assim, expirado esse tempo, 
o pod·er poUdal do Governo IJara effectuar detenções ou .dester-
ros, independ·entemente de taes formalida;des, extingue-se. E fi-

.,garo uma hypothese I>a.ra d·emonstral-o: suspenso o esta.do d'3 
sitio, um ciidadão que coparücip·ou do movimento perturbador da 
ordem, mas que não foi encontrado pela policia ·durante o ·es-
tado ·d·e sitio, contin11a occuLbo na cas·a de -outr'o ci-dadão, que o 
acolheu logo após a declaração do sitio, mas qure não ·havia to-
mado pa,r.te alguma, nem ci.recta nem inclrirecta no movimento. 

1\ policia v.em a saber, dep•ois, que elle se acha occulto nessa 
ca:sa. Ma.s uma ·das garantias constituciona:es e ·da liberdade e 
segurança do cid.a;dão é a inviolabilidaide .da casa onde resride, 
de ·mod.o que ninguem •póde nella p·enetr.ar, sem consentimento 
d'o morador, sinão nos cas'os e com ais formalidades legaes . 

Ora, restaibelecida, com a suspensão ·do ·estado de sitio, essa 
garanti.a '·corrstituoiorral, pergunto: pôde a polida, independente-
mente de 1 ta:es formaUdades, penetrar Tua casa ·dro referido cida-
dão para êffectuar a pr.jsão oTdenada durante o estado de sitio 
contra o cfue nella se occultou? Evidentemente, não. Mas, se-
nhor·es, é .ta:mbem uma das· .garantia:s constitucionaes, ·que se res-
tabelecem com ·a suspensãio do 1estaid'o de sitio, a do § 14 ·do ar-
tigo 72, que diz: "Ninguem poderá s·er con!ferrvaao em prisão s.em 
not~ ·de culpa' formada, (mesmo. 'hav·endo culpa formada) si pl'es-
tar fia11ça idonea, nO'S caS'OS rem que a lei pe,rmittir". 

Ora, si to·das' :as garantias constitudonaes .restabelecem-se coill 
a suspensãio do · ·estado de sitio, ou por :i:cto legislativo ou exe · 
cutívo, ou pGr ·expi<raçãG d-o prazo de sua duração, como é que 
podem ser conser.:vªaos em priscío sem •culpa -formada os cldadão$ 
detidos durante o• estado de sirti-o? 

VOZES - E' absurd·o. 
o ISR. LEGYIGILDO FILGUEIRAS - Outra garantia constitucio-

nal, que se 1estabelec.e com a suspensão do estado de s'i<tio, é a do 
§ 1º rdo art. 72, •em que está compTeherrdi-da a Uberdarde da loco-
moção, ·e, ·portanto, pela meema .razão, os desterrados durante o 
estado .de siltio r eadqu:irem ·o goso de seu direfto d·e locomoção 
com a ceS'sação dü esta.do de sitio. (Apoiaaos.) 

rSuspenso, pois, o estado 'de sitio, sen·hores, restaura-se tam-
bem, pela m esma razão, a ·competencia rdos iuize·s ou tribunaes 
judkiia.rios ·para c-onhecer ·elos .delictos porv-enturra commettido~ 
pelos cidadãos deÜd·OS e rdesterra:dos duran1te o estado de sitio, 
pa.ra processal-os ,e julgal-os, podendo, si fôr caso dtsso, ordenar 
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a prisão presentiva de to.d::is ou de alguns, e o·s SJ:lje1tando a H-
vramE.•nto pela fórnia. e.stabeJ.ecida na I:ei . 

Entender de medo diverso o · nosso vig.3nte d ireito constitu-
. cional oé admittir que, em · plenp domínio çla constdtuição, pela 
suspensão do ·estado d·e sitio, fique '5l1sp.e11sa a a.utoridade do poder 
judi-ciario em relaçãio aos ·d·e~inquentes detid·os ou 'd·es·terrados du-
r=te o estado de sitio, desde qu e, como já demonstr·ei, seria in· 
constitucional a instituição de qualquer tri'bunal eX>traordinario 
ou de exoepção para conhecer, processar ·e julgar -os deliptos, e:J1 
virtude dos quaes tiverem sido detidos ou desterrados. e é intui -
tivo que, se a soci·edad.e convém que sejam punidos os criminoso·s, 
n:1o póde inte.ressar-lhe o supp!icio indefioni.do de indivíduos r e-
d·uzid'os a impotenda !pela .repressão a1dmin'istl'at iva. (Mu'ito 
bem.) 

O ISn. BARBOSA LIMA - A mensagem diz que nós nunca per . 
demos -o nosso diTeito de loc-omoção porque podíamos andar dentr·o 
da il'ha. 

O Su . LEOV!GILDO FILGi:rF.rtRAS - Trata.reí, .daqui a pauco, dessa 
m ensagem . 

F i•naJ.mente, 7° ponto da doutrina. 
"A competencia .d•o Poder · Jud'iciario F·eder.al para pronun-

ciar .a nulUdade, por incqnstitucionalidade. em especie, de qual-
quer aoto legislativo ou 11dministrativo, attenta.torio de d'ireit-os 
irnd·ividuaes, inclusive o proprio decr eto .de declaração de esta do 
de sitio politico, mantem-se h1violavel, sem solução de .ceontl-
nui.dade, durante o prazo de s·us·pensão das garantias con·stitucio-
naes. quanto á nulli'dade das medMas do Gov.e-i·no . ou de sua 
po.Jicia com r·elaçãio ás pessoas." 

Ao começar as minh~.s cons1derações. s·obre o . assumpto, de-
veis recordar-vos, 'Srs. iD 11"puta1do·s, de que eu r e·produzi uma dis-
ti•ncção, que já havia prqduzido em um discurso pr-oproferi na 
sessão .d·e 1 d.e agosto de 1892, entFe esta:d·o de sitio militar e ·es-
tado de sitio político. 

A :differença caracteri.stica, qu e estabelece es·ses dous está o 
de sitio, consiste exactamente em que um, pela n ecessidad e da 
vi.gencia da lei mardal, ou suspendem-se as funcçõ es do Pod·~r 

.Tudiciario no pnnto da jnva.são ou aggres•sã:o estrangei.ra. No 
caso, porém, de commoção initerna, isto é, no caso de declaraçã·1 
d·e estado de sitio politicp, permanecem os tribun:aes de justiça 
no livre exercício de sua jurisdicção ordinaria. · 
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. . E esta . é a razão constitucional porque, decretado, entre nós, 
o estado de sitio, não tem si<do proclamaida a lei mardal, que 
é a lei de guerra applicavel ao julgamento dos ·acto.s que affectam 
as operações mi.Ji.tares no theatr.o da guerra. 

Ora, si a mais elevada attribuição do ·Poder Judiciaria F e-
deral é a .de poder pronm1·ciar a nullidade, por inco.nstitudona-
Ji.dade, 1de qualquer ·acto, .que.r legls·lativo, ·quer administrativo 
do Pod·er ·Executivo, desde ·que incompativ.el seja com qualquer 
dos preceitos da Consütuiçãc. da Republica, é evidente que nãll 
lhe pôde ser contestaido o dir.eiito de consi.der.ar nullo, por incons-
titudonal, o proprio decreto d.e tleclatação de estado de sitio, 
quer tenha sido promulgado pelo ·Poder Legi&lativo, quer o tEJnh'l 
sido pelo iPoder Executivo. (Se'Yl;t e-s.e. rumo<r ncis galerias.) 

tS.r. Presidente, cumpra o regimento, mandan.do conter os 
secretas da poHcia, que se ~·c:har·em nas galeri·as, afim de manter-
se a ol'dem no recinto da Camara. 

o ·SR. PRESIDENTE - Já mandei provLd·E.'nCiar. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não ·quero com isso dizer que 

ao Po1d·er Judiciaria compete a:nnullar o acto legislativo ou ex-
ecutivo da declaração do estado de sitio, pois que nãQ lhe com-
pete annuUar acto algun;i legislativo ou executivo ; mas compete-
lb.e, quer s•ob o regímen das garantias constitucionaes da -liber-
dade dos cidaidãios, quer quando o po.der pubiico entenda co•nve-
ni.ente sus•pendel-as por 1motivo de oJ.'d.em po.fitica, desd-e que af-
fectem a direitos individuaes, declarar ·qualquer deHes inappli-
cav·el ao r eclamante, por nullida.de proveni·ente da sua inco•nsti-
. t.ucionaidade, ainda que continuem a subsisür até que o pode1· 
competente o revogue pelos meios regulares. 

Isso quer diz er qu e. embora inconstitucionalme•nte decretad·o 
um estaldo de sitio, 'quer pelo Poder Legislativo, quer pelo Poder 
Executivo, o Pod-er J·udiciario t em compet~ncia pa ra conced·er 
habeas-corpus, mesmo durante o estad·o de sitio, a favor de qual-
quer pad·ente, desd·e que v~rifique que a declaração do e&tado de 
sitio foi decretada nã:o s·e t endo da'do nem invasão ou aggressão 
estnmgeira. nem a commoção i'nterna, que a Con·stituicão requer 
para justificar o uso de.ssa faculdad e d.3 suspen.der garantias con 
stitucionaes . . . 

O ·Sn. 'FREDERICO BoRGES - Nesse sentido já se pronunóou o 
Sr. Macedo Soares no Supremo Tribunal F ederal. 

o SR LEOVIGILDO F1LGE1RAS - Quando elabo.rei, para apre-
S·"ntar nesla Camara, o proj eoto de regulamentação 'Qo l').rt. 80 



{la Constituição, a minha maior preoccupação foi a de definir o 
termo constitucional "Commoçãio intel:ltina", no intuito d·e evitar 
que, pela interp:retaçã0 analogi<ca, no futuro, se viesse a r.eprodu-
zir o abuso commettido ·p·elo decreto d€ 10 d·e abri.J d·e 1892. 

Send·o um facto positivo, definido, a ·invasão -0u ag.gressão 
.estrangeira, tanto assim que a IJFOpria Constituiçãio autoriza ao 
Poder 'Executivo dec1arar gi.:erra immediatamEO•nte, sem a autori-
saçã'O do Congresso Nacional, a por.ta larga para o abuso d.e su<;-
pen·der garantias consU.tucion.aes, ficou sendo o termo vago '."com-
moçã:o i•ntestina ", que se encontra na Constituição Br.az'i.leira, mas 
qua não se encontra em cutras constituições americanas, nem 
mesmo na dos Estados Unidos, em que só se dá a suspensão do 
habeas-corpus nos casos definid•os de aggressão ·es·trangeira e cre 
rebeHiãio. 

Neste projecto difini "commoção i•ntestina" a "insurr€iÇão de 
povo ou de tropa armada". 

A definição não era original; já estava na lei franceza d;! 
3 de abril de 1878, e nessa Republica, aliiá:s, o estrudo de sitio po-
lfüco confunde-se com o 1 estado de sitio mHitar. 

O que é certo é que fª l expressão "commoção interna", antes 
de d·efinidia por uma lçi, póde ser ent€11ldida com'O resultad.o 
desd·e uma simples arruaça aM uma verda:qeira r·evolução; ·e bem 
sabeis, senhores, que costumamos distinguir, cpelos nomes, as re-
voluções de ·outros movh::p·entos po.J'iticos, unicamente pel'o respe-
ctivo successo. 

iMas a suspensão das garantias é um facto tão grave na vid;a 
constitudonal de um povp, ·que ·os repre·s.entam,tes desse povo não 
dev·em :homologar actos )io Poder Executivo fundados ·em uma 
falsa ·hermeneutica dessa expressão "commoção intestina", como 
os que praticaram o Gove.rno e a policia do Dr. Prudent€ de Mo-
raes para arranjar inqueritos cland.estitll'os sobre crimes communs, 
como o do attentado de 5 de novembo e o assassinato Ido coronel 
.Gentil de Castro. 

Estabelecidos estes ·principios, p·ass'O a fazer delles applica· 
ção ao que consta d·o parecer da maioria da Com.missão de •Consti-
tuição, Legislação e Justiça, -em face da mensagem que o Dr . 
Prud·ente d.e Moraes enviou, sob.re o assumpto, ao Congresso N3.-
cional, e, so·bretudo. em face de um.a parte do relatorio do Mi -
nistro d'O Interior, que não •consta de tal mensa.gem, e a que n·el'l 
siquer alludiu 0 illustra:dp relator do parecer. 
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Começa, .Sr . Presidente, o parecer da illustrada Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça, com as segui•ntes pala-
vras ( ze): 

"Os aictos que a mensagem do Sr. Presidente da Republica., 
de 12 de maio deste anno, enumera, e o.ra são submettidos pela 
Camara <los Deputa:dos ao exame da Commi•ssãi0 de Constl.tuição, 
Legislação e Justiça, ,foram praticados em razão do attentado ele 
5 de novembro do a:nno proximo passado". 

V1cm demonstrar que é falsa esta aSGerção . Os actos do Gover-
no, cuja homologação ·elle ·pretende do Congresso não foram pra-
ticadoo .em ·razão do attent·ado de 5 de novembro. 

No seu relatorio ao Sr. Presidente da Republica, diz o Sr. Mi-
nistro do Interior Q:ue dur·ante o estado de sitio mandou o Gover_ 
no proceder a <lous inqueritos ·polkiaes. 

" Pa.ra guarda:r a dev·ida ord·em ", diz S. Ex., foi incumbido de 
um delles o 1° delegado auxiliar, o bacharel Neiva, e do outro, "o 
r elativo â co·ns·piração, cuja ·existenda o Governo asseverou ao 
Congresso, na mensagem de 8 d·e novembro '', para <le'lle obter o 
decreto <le 12 •do mesmo mez, foi incumbido o 2° delegado auxiliar, 
o Dr. Barros Lima . Ora, com a mensagem dirig·ida pelo Presiden·-
te da Republica ao Congresso Nacional a1)enas lhe foi remettido. 
não o inquerito, mas simpl•esmente o relatorio do 1º delegado a-u-
xiliar, o bacharel Neiva, sobre o inquer-ito de que foi incumbido, 
relat ivo aos crimes de 5 d·e novembro, no Arsenal de Guerra; ' mas, 
senhores, com relação ao que andou fazendo -o Governo em virtu-
de desses crimes communs, o Presidente da Republica jâ foi jul_ 
gado não só por ·esta Caimara .e pelo Sena.do, como pelos tribunaes 
competentes, quer do fôro ordinario, quer do fôro mnitar. 

UM SR. DEPUTADO - Aipoiado. 
o .SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Com effeito, eru relação ao at-

tenta.do d·e 5 de nov·embro surgiu, .como se sabe, um conflicto de 
juri·sdicção entre OJ"gãos da justiça local e orgãos da justiça fe_ 
der·al, ficando estatuido que não se havia dado crime poJ.itico al-
gum nem siquer connexão de crimes, communs com qualquer cri. 
me politico, inclusi<ve o de conspiração. 

Peço ·permissão para J.er a respeito dous topicos ·interessantes, 
um de uma promoção do Dr. Procurador Seccional da 'Republica 
e outro do juiz da 4• P.retOTia, dos quaes se verifica perfeitamente 
que não relacionou-se com o attentado d·e 5 de novembro •crime al-
gum de natureza politica, mesmo uma connexão qualquer de um 
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crime poJ.itico com o crime commum executado pelo' anspeçada 
Bi,spo. 

Disse o Dr. Procurador Seccional: 

"De posse dess·es p.rincipios, que se acco·rda,m perfoitam6nte 
com a ·definição de crime politico' d'ada por Haus, p·eJ:'gunta-se: 
qual .a pessoa direct.amente lesada pelo .attentado de 5 d·e novem_ 
bro? O Estad-o? 

Não, porque este na;da soffr.eu em .sua indep·endencia, inte-
gr~dade, ·constituição, fórma de governo, segurança interna e ex-
terna, nem no exercid0> dos seus pod·eres ,po!Hicos, -0s quae,s nem 
um só dia, '11em uma só hora, siquer :flo[·am sustados ou .int<irrom-
pidos. 

As rpessoas d-irecta;mente 1esadas por aqueHe delicto foram a 
do Presidente da Republica, a .a.o 'Ministro da Guer:ra, a de um 
general_, ·etc. 

Qual o direito tocante á o,rga:nização s-0dal ou poliopca do Es_ 
. tado que foi ·offendido? Nenhum . 

Os dkeito,s off.endi~os por aqueHe a:tteutado foram -os direi-
tos individuaes do Presidente da Riepuhlka, do min1i;trn, do ge-
~e.ra1,. . . . . a vida e ·a integridade ·pessoal. 

Que genero de interesse tem o Estad-0 na, repressão filo dito 
crime? 

Uan intecresse id.enti,co ao da .repr:essão dos ·crimes c:immuns, 
uma vez que não foi lesaida a . o,rganização social e poi.itica d.a R epu-
blica, pois mantiveram_s~ ou manteem-1se identica:s e illesas· .a -fór-
ma do governo republi<cq.no, ordem das fami1.ias, a organização do 
tmbalho, .etc. 

Logo, o crime de 5 q·e novembro é um:crime commum. " 
o SR. FREDERICO BORGES - Perfeitamente jurídico. 
o SR. LEOVIGILDO Fit-GUElIRAS - Com es·ta doutriná conforma-

ram-se os fundamentos é/o acco-rdão do Sup·remo Tr.ihunal Fed·eral, 
pelo qual foi resolvido o confHcto de jurisdicção entre a justiça 
focal e .a federal. 

O D:r . juiz d.a 4" Preto·ria, no d.esp·!J>Cho, que deu logar ao allu-
di-do conflkto, declarou: 

"ConsMerando que, quando mesmo, prevalecesse a •opirrião -de 
tratar_se de duas ca,teg-orias de crime·s ~ de .um lado .a conspira-
ção crime palitioo, de ot1tro a tentati·v·a de homicidio; o homicídio 
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e ferimentos, crimes corn1nuns, ainda. assjm o proces;;o e julga-
mento não caberia á justiça ordinaria, porquanto dando-se a con-
Rexão dos crimes, no caso de diversidade de jurisdicções, deve pre. 
vaJ.ecer, par·a o processo e julgamento, a competencia cio juiz de 
jurisdicção especial, que no cas•o o·ccorrente é o juiz federal, em 
contraposição ao juiz local." 

Este foi um dos fundamentos do despacho do juiz que re-
cusou-se a tomar conhecimeD;tO do inquerito do d·elegado 1 eiva, quP 
lhe .fôra remettido peJ.o chefe de policia. 

Mas o que resulta disso é que não houve conspiTação· alguma 
de que tivess·em resultado a tentativa de homicidio do Dr. Pru-
'd ente de Morarn e o assa'Ssinato do general Bittencourt, ·nem 
factos de caracter politico que tivessem precedido á pratica de taes 
crimes, pois que, si tivesse havido conn.exão de qualquer facto po. 
liüco, constitutivo mesmo de conspiração, á justiça federal é que 
c:impetia tomar co•nhecimento de tal .facto, porque, sendo jurisdi-
cção €special para proce·ssar .e julgar crimes politicos, os crimes 
connexos com politicos deveriam ser processados . e julgados pela 
justiça feder-a!. 

Ora, senhores, si esta Camara, assim como o S.enado, já toma-
ram conhecimento de um pedido de licença para pr.ocessai; repre-
sentantes da Nação, feito, não pelo procurad·or seccional, orgão do 
Ministerio Publico da Justiça Federal, mas pelo 2° promotor, orgão 
do Ministerio Publico que officia perante a Justiça local, o que ~i! 

segue é que o Congresso Nacional, por ambas as suas CaJmaras, já 
r econh eceu o erro, em que incidiu, de ter considerado o crtme do 
A1:se.nal de Guerr·a de nature.za poli<tica, quand<O decretou para a 
Capital F.ed eral e para a comarca de N.itheroy o estado de sitio; e 
o reconsiderando, agora, de accôrdo com a -0pinião dos tribun<tes 
competentes, de natureza commum, e, por isso, reconheceu a com. 
pet'lJncia da promotoria p·ara solicitar ao Congresso aquellas licen-
ças não ha para ond.e fugir: ou não podeis considerar os actos pra-
ticados pelo Gorverno durante -0 sitio -como se tendo r elacionado 
co.m o attentado de 5 de nove.mbro, mas com causa muito diversa, 
alguma conspiraçãio ou outro crime politico que conste de algum in-
querito que nãio conhecemos, ou incon·ereis na contradição de. 
c:insidE'JI'.ando.os relaci-onados com o tal attentad-o do A_rsenal de 
Guerra, manter ainda a opinião de qu·e tal attentado foi um cri-
me de ·natureza politica, e, neste caso, ,haveis de reconhecer que 
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erraste.is, reconhecendo com.petencia na 2• promotoria do Districto 
Federal para r equérer ao Congresso licença pa:ra processar sei_, 
Deputados e um Senador pelo mesmo crim:e d·e 5 qe novembro . 
(Muito bem. ) 

Mas, só a Commissão de Consctitu.içiio, Legislação .e Justiça 
f que ·diz que os actos praticados pelo Gov·erno· d·urante o estado de 
sitio o foram em razão dos crimes de 5 de novembro de 1897. 

Quer d·a Mensagem do Pr.esidente da Reputblica ao Congresso, 
quer do relatorio do Ministerio do lnteriQ!r, na parte r efa.tiva ás 
duas d·evassas, que eHe d.istr.ibuiu, uma ao I° delegado e outra ar1 
2°, o que se lê é que os seus actos não foram praticados por ter 
considerado como implicados n·esse attentado os d·esterrados ue 
Fernando de Noronha, mas por motivos muito diversos, ap·ezar 
de ter uma dessas dev~·as p·oliciaes contemplado alguns delles 
entre os vinte conspiradores contra a vida do Chefe da Nação. 

Nessa mensagem lê-se até um avis-o ex•pedido pelo Ministe-rio 
da Justiça ao da Guerra, e um deste Ministerio ao Conselho Mili-
tar nomea.do para tomar conhecimento da responsabilidade de 
certos officiaes, com data posterior á da publicação do celebre r e. 
latorio do delegado Neiva,! asseverando ·que o mafo·r Thomaz Ca-
valcanti e ra um dos i·niplicados no attentad·o d.e <5 de novembro. 

{) SR. BARBOSA ·LIMA - Apüiado. >Está no Diario Offioi;al de 
16 de janeiro . ·E' mais uma ü1<lignidade, e nem por ser officiai 
deixa de ser indigni·dade. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - No r elatorio do deleg·ado Neiva 
appareoer·am 20 nomes como d.e implicados no attentado para que 
1rndesse a justiça federal tomar conh·ecimento do 1facto, o qual, ao 
princi.p.io, para -obter d-o Congresso o est!lido de sitio contra adver-
sa.rios politicos, o Governo fez cr.er que tinha sido I'esultado· de uma 
consp·iração, mas no d-ocumento n. 5 se lê: 

"Gabinete <lo 1Minist-eri·o da Justiça, Rio, 18 de janeiro de 
1898. ,, 

E' pr·eciso notarJse que o relatorio Neiva tem a data de 10 de 
janeiro ·de 1898. 

Por conseguinte, 8 dias d0epois de conhecido do publico o rela. 
t::ir.io do delegado Neiva, o Ministerio do Interior '!'emetteu ao da 
Guerra 0 seguinte aviso. 

" O inquerito polida!, :feito sobre o attentado de 5 de novem-
bt'o, comprehmvd1e-u, entre os responsaveis dJo crime o mcijor Thomciz 
Oavalc<inti cie A. lbuquerque. 1' 



Entretanto, lendo-se a conclu·são do reJ.a:torio do delegado Nei-
va., não se encontra o nome do major Thomaz Cavalcanti de AI. 
buquerque, nem coma. um dos vinte -conspiradores, nem ao menos 
indigitado ·como testemunha da categoria do Sr. Gusmão Lima. 

Permitta-seJme, po·!"táJnto, a expressiio, ainda que não seja 
muito parlamentar; eis uma das mais escandalosas mentiras offi-
ciaes d·e que t enho tido conhecimento em documento official. 

O SR. BAHBOSA LtMA - Para isso é que o nosso vocabulario 
admitte o termo. 

O SR. LEOYIGILDO FrwuELHAS - Dizia eu, e o .provrio Presiden_ 
t e da Republica ·confessa, que S. Ex. não havia detido ou d'esterra-
do cidadão .algum em razão do attentado de 5 de novembro, mas 
PO·r motivo, inconfessavel, de ordem muito diversa. E assim é que 
informando ao Supremo Tribunal F.eder·al -sobr-e os r-espectivos 
hab~as-corpws r equeridos, o Presidente da Republica diz o se. 
guinte: 

"Allegou_se perante o Supremo Tribunal que os pacientes [o-
ram desterrado!\ p:ir serem r esponsaveis dos crimes que se der.am 
no dia 5 d.e novembro• ultimo, no Arsenal de Guerra. 

Descabida e sem 'º menor fundam ento é esta allegação." 
.-E mais adea.nte: 

"Os pacientes não foram desterrados por se .acharem indicia-
dos no attentado de 5 d-e novembro, e, ao contrario, o seu desterro 
foi ordenado por motivo e razões inteiramente diversos. " 

Como é, pois, que a Ccmmissão de Constituição, Legis1açã:i e 
Justiça .pede á Ca.mara q-ne homologu e os actos do Pr.esidente d;i. 
Republica praticad-os durante o estado de sitio, p:i r ter em sido pr:!-
ticados em razão d-o·s crimes communs do Arsenal d·e Guerra, a 5 
de novembro de 1897? 

o Slt. FREDERICO BORGES - Apoiado, pondo de parte até a 
mensagem presidencial. .. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUlfülAS - ... si não ha uma SÓ arguiçao 
verdad·eira n este parecer; corno não ha na mensagem? (Pausa. 
Oontinoo a ler o pm'ecer.) 

"As circumstancias que precederam, foraim conco·rnittantes e 
~e seguiram ao extraordinario acontecimento, denunciav.am uma 
conspiração contra o Governo da Republica e, po.rtanto contra a 
ppo.p-ria ·Re•publica na pesso•a de seu primeiro magistrado." 

Por conseguinte, o crime de 5 de novembro, na opinião dos 
16 
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illustres membros da maio'1;ia da Commissão de Cons>tituição, Le-
gls1aÇão ·e Justiça, foi um crime de natureza politica. Mas, como? 
si os propr.iüs membros da mesma m.aioria dessa Commissão assL 
gnara.m, ha poucos dias, outro parecer, _tomando conhecimento de 
uma petição de licença para pro·cessar deputados, dirigida á Ca-
mara, nãd pelo mini.sterio publico federal, que é o procurador sec. 
cional, mas pela 2• Promotoria Publica, que ·officia .perante a j~s
tiça local, para tratar exclusivamente de crimes de natur·eza com_ 
mum? (Apo~ados.) 

Verdade é que em seguida diz o parecer da mai<oria da Com-
missão :-

".Semelhante attentado, qucilquer que seja o modo C/:e cons·i· 
clercil-o ltoje, commoveu profundamente o palz e em particular esta 
cidade e a visinha de Nitheroy, ao tempo em que foi p.erpetrad10." 

"Ao tempo em que foi perpetrado." Dahi, duas conclusões: 1 ", 
a commoção intestina deu-se no dia em que· foi per.petrado o crime; 

· logo, -um mez e seis dias ." de pois do :Lacto, o Pod·er Executivo não 
tinha ·O direito de prnrogar o estado de sitio, declarado p e1o Con-
gresso; 2", si a Commissão 1tem duvida sobre o modo de co•nsi•tlerar 
esse delicto hoj·e, porque, r,taquella época, entendeu que ·era de na-
tureza política, e, agora, parece estar conv.encida ·de que tal deli-
cto· foi de natm·eza commum, a conclusãio do seu parecer deveria 
ter si.do outra, isto é, que não fosse approvado o estado de sitio 
decr.etado pel:o P·oder EJxeoµtivo, na ausencia do Congresso. 

Continúa o parecer (lê): '' 

Já provei que o Governo fez exactamente cousa diversa. (Oon_ 
tinúci l er.) 

Si, realmente, o desterro dos seis cidadãos que já se achavam 
detentos em uma presiganga, Uvesse sido decreta.do para outro 
sitio do territoirio nacional, onde nenhuma influencia pudesse exer-
cer sobre elemento-s de perturbação, da ordem, mas com o direi.to 
d·e gosarem lá livremente de seus direitos, o Governo não poderia 
ser accusado de violador da Constituição. Mas o Governb determi-
nou .o s'itio, em que devia'JI\ fica.r, sob a vigi'lancia do commandan-
te do nav.i.õ de guerra ·ond{l haviam · sido detentos, com o·rdem ex. 
pressa de não cons·entir que alli gosassem de certo•3 direitos e re-
galias, como o de C()ll'tespoµder•em-se com suás familias, pois suas 
cartas eram submettidas aq .exame do ·commandante do navio, com 
o· opoder discricionario de as remetter ou não ao seu d·estino. 
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Or.a, suponhamos que o Poder Elxecutivo tivesse mesmo o di -
reito de ·designar o sitio oncte deviam fi car detentos ess :s cida. 
dãos clestcrr·ado·s, que se achavam detentos, havia já dous mezes e 
meio., quando foram desterrados, porque, diz o Governo qu e, n rns a 
época se toniar.a.m perigosos á ordem publica peLa influencia que 
rxerciam nos element8s perturbad·or.es da ordem ela Capital Fe-
dera1, ainda assim, o Poder Executivo app!icou aos m·esmos cicla-
dões simultaneamente ambas as medidas do art. 80, isto é, a deten-
ção e o desterro, e, o que é mais, desterrando para outro sitio d·o 
ter.ritori.o nacional, é verdade, cl etev·e.-os em uma ilha de accesso 
prohibido, por ,ser destinada a cumprimento de sentenças con-
clemna;toir ias de réos de crimes communs, de mod.o que, ainda 
quando pudesse desterrai-os para a.qu8lle po·nto elo t erritoTio na-
dona.I, alli não poderia app!icar.lhes a medida d.e detenção, por-
que era Jogar dest inado a réos ele crimes communs. 

o SR. BARBOSA LIMA - E é is·SO que se tem .a ousadia dê que-
rer n·egar. 

o Su. LEOVJGILDO F ILGUEIRAS - Mas pergunto: terá r.azão o 
illustre r.elator"deste pair ecer, quando· diz que o Presidente ela Repu-
blica ignorava qu .; a ilha ele Ferna·ndo ele Noronha era Jogar desti-
na>d·o a cumprimento de sentenças de réos de crimes communs? 

o SR. TIMOTHEO DA COS'l'A - Elle bem sabia disso. 
o SR. LEOVIGJLDO FILOUETIMS - Examinando-se a m ensagem 

do 'Sr . Prnsidente- da 'Republica, encontra-se um docunHmto que 
prova que o Gov·erno nem sabe quaes são os pr-0prios nacionaes 
qu e a R epublica possue. 

No aviso de instrucções ao commaindante do transpor;te An .. 
draclci, lê-se o seguinte: 

"Si na i lha houv:er ªZgum proprio namonal, o comman:dant::e 
deverá preferil-o para ailojamento dos destenaJdos." 

"Si não houver na ilha alojaimentos nas .condições co•nvenien-
tes, os d est::en :•aJdos deverão oontinuaJr a t er a bordo elo Tuavi-0 as 
necessa.rias acommodações." 

Ora, dev e existir no 'Ministerio da Fazenua, e eu t enho lido 
em 1diversos relato rios do · Minist::erlo d.a Fazenda .. · 

o SR. BAnBOSA LIMA - Anne:x:os ao relatorio do Ministro da 
Fazenda. 

o SR. LEOV10ILDO FILGUF.[JU.S - . . . a relação d·e todos os pro· 
prios nacionaes, não constan,do absolutam€fllte haver proprio na-
cional algum na ilha de Fernando de Nor-onha. 
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Entretanto, o Goveruo mamdou Que o commandante do An-
dracla verificasse si existia aJ.gum proprio nacional na ilha. onde 
podessem ser alojados os desterrados?! 

E ao mesmo tempo, garantiu-lhee liberdade, de locomoção na 
ilha ... 

O SR. BARBOSA L111u - Tal, qual como a bordo. (Riso.) 
O -SR. LEovrn1Loo FrLGUEIBAS - (Lê.) 
Continúa o parecer: 
"O Governo logo representou ao <Cc•ngresso sobre a necessi-

dade do estado de sitio (Anm'.Les da Camara da novembro, pa-
gina 99) nessas ·duas cidades, onde mais viva se sentia a com-
moção." 

Sabe-se, hoje. qu e o nosso Jupiter tomou a nuvem por Juno: 
equivocou~se na sua <hermeneutica do dir·eito constitucional repu-
blicano, confundindo emoção com corn.1noção. 

Mas, quando assim fosse, i-sto é, tivessem produzido grava 
commoção intestina os factos do Arsenal de Guerra, no dia 5 de 
novembro do anno passado, 1não foi só nesta Capita.! e na visinha 
cidade de Nitheroy que s~ a sentiu: e·1la propagou-se p·elo paiz 
inteiro e, no dia 8 de novembro, quando o Dr . .Prudente de Mo-
raes compenetrou-se da gravidade da situação para pedir ao c ·on 
gress-o o .estado de sitio ne13ta Cap'ital e na comarca de Nitheroy. 
aquelles factos já haviam emocic'll.ado ·o paiz inteiro, e, portanto, 
si essa emoção po.dia ser interpretada como uma commoçãio in-
testina, mandava a logica que o ·Pod·er Executivo solicitasse -es· 
tado de sitio para tod-os os pontos da Republica. (Muitos apoia-
dos.) 

Pro segue o parecer: 
"Tambem compenetrado da gravidade da situação, o Con-

gresso, no exercício de um direito e, mais d·o que isso. no desem-
penho de um dever consti~ucional, decretou o sitio nos termos 
em que foi so.Jicitado, v·ota•ndo a Camara o respectivo proiecto 
em 2• .discussão no dia 10 de novembro (Annaes, pag. 133) e em 
3" logo no dia 11 (Annaes, pag. 149) .e o Senado logo •no dia 12 
em 2• e 3" di·scussões, com dispensa até do parecer da Com.mis-
são respectiva (Annaes pags. 75 e 106) . 

O Govem·o, á vista disso, tomou as medi.das que as circurn-
stancias aconselhavam, e são as que submette ao julgamento do 
Congresso e a Ca.mara ao exame desta Commissão. Essas me-
didas se l'·ê'duziram á ãetenç(io e ao ciesterro; a det enção facultada 
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PE·lo § 2° do art. 80, n. 1, da. CJnstituição, em Jogar não desti-
rndo a réos de crime cornrnum, e o ciesterro, permHtido pelo 
mesmo § n. 2, para outros si tios do territorio nadonal." 

Co·nv·enho em que o Congr.esso, á vista das declarações do 
Governo de que se tratava el e uma vasta conspiração, de que a 
tentaitiva de ·assassinato ·elo chefe ela Nação e o assassinato do seu 
M!ni·stro .ela Guerra foram as primeiras manifestações de cara-
cter ·politioo, procedeu constitucionalm €'nte. desempenhou mesmo 
um .dever politico, satisfazendo a solicitação <lo Pod·er Executivo 
no intuito patriotico rde impc•dir a prosecução de aotos <le -exalta -
ção politica que ·poderiam prejudicar os creditas de ·uma Republica 
civilisaicla e até arri·scar a propria instituição republicana, já tão 
malsirrad.a, dentro e fóra do pa:iz, g.raças á inepcia a.dministra-
tiva ·e ao partidairismo infrene do actual govemo. (Muitos cipoin-
dos.) 

!Mas nego, ·e já o demonstrei, que o Governo, •á vista dessa 
concessão do Congresso, tiv e·sse tomado as medidas que as cir-
cumstancias acons·elhavam, e, sobretudo, que tivesse,_ qu er an-
tes, Quer duránte o estado de siITo declarado pela le·i de 12 de 
novembro, procedido de accóndo com a f.aculdade que conferiam-
lhe os •ns. 1 e 2 do § 2° do art. 80 da Constituição d-e 24 de fev.3-
reir·o. 

Nem as detenções forarr: eff.ectuadas em Jogares não desti-
nados a réos de crimes communs, nem o desterro ·para a ilha de 
F-ernando -de Noronha foi decretado por motivo de ·ordem po!itica, 
mas unicamente por paixão partirdaria ·e odio pessoal (muitos 
apoiados), além de que foi violada a lei fundaimental da R epu-
blica, mdenand·o-se, a titulo de desterro, uma d·etenção dos dester.-
rados em um presidio de sentenciados pela·s justiças ·do Estado 
de Pernambuco, de que uma das victimas de tal odio, ·ou, ante~. 

da vingança pessoail .do Dr. Prudente 'de Mo.raies havia sido go-
ver•nador, o n·osso eminente collega de r epresentação nacional, o 
Dr. Barbosa Lima. (Muito bem.) 

Continúa o parecer: 
"Cumpre notar que o Supr·emo Tribunal Feder al, quando 

solicitado pela segunda vez a conce•der habea,s-corpus aos dester-
rados, ·o concedeu fundado (etlcm (l e uutro motivo - o ele já lvaver 
cessaclo o estado <le · sitio) em que o d-esterro fôra decre•tado par:i. 
a ilha de Fernando d.e Noronha, "presidio do Estado de Pernam-
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buco '', e, assim, 'Para sitio desti>rraiclo a réos <l.e crimes communs. 
(Diario Official, n. 150, de 5 d·e junho deste anno, pag. 3 .145.) 

A Commi-ssão acatando, como lhe cumpre, o habeas-corpus 
concedido 'Pelo .Supremo Tribunal, no .exercicio de ·um direito 
coµstitucional, ·exerce egualmente um ·direito constitucional, jul-
gap.do os a~os do Governo no estado ·de sitio e ãissentindo do v e-
nJeran.ílo Tr'ibun(tz no m uiao ele cnsicl<rrar a ilha de F ernan.clo a·e 
NOlronha." 

Assim, antes de tudo, devo salientar que a illustrada Com-
missão d·e Constituição, Legislação e .Justiça foi unanimem ente 
de par.ecer ·que "o outro motivo do ·accordão do Supremo Tri-
bunal Federal, pelo -qual foi concedido o habeas-corpus impetrado 
a favor do·s desterrados, isto 'é, "o de ·cessarem os effaitos ·das m e-
didas tomadas ou ·ordenadas pelo Governo sobre as p essoas ·du-
rante o estado de sitio, uma vez expiraido o tempo determinado 
no r e·spectivo decreto ", e.ra 'Procedente e, portanto, "delle não àis-
sentia, 'Porque a minoria da Commissão r epresentativa da oppo-
sicão parlamentar, pronunciou-se, em voto em separado, franca-
m e-nte solidaria com a do~trina do r efer!<l.o accor<l.ão do Suprem0 
Tribunal, e a maioria, Clue T&presenta no seio da m esma cornmis· 
são a opinião dos govern istas, " apenas dissentio do venerandü 
Tribunal no modo d e consider ar ã ilha dQ Ferna•ndo de N o.ronha. " 
(Muito beni; miiito bem.) 

Entretanto, senhore·s, foi esse o ponto exactamente do as-
sumpto, que ficou liquidado por provas docurnentaes. porque nã.1 
só perante o Supremo Tribunal, como agora p ermute esta Ca-
rnara, verificou-se que, ·por lei, a ilha d e F ernando de Noronha 
é inaccessiyel, sem ordem do Governo <l.o Estado da P ernambuco. 
assim como que toda ella constitue um presidio para os Téos de 
crim es cornmuns, (apoiaclos) não havendo, como disse o Presi-
dente da Republica em sup. falsa i'll.formaçã.o ao 1Suprerno Tribu-
Utal, uma parte destinada a commercio e outra a prisões de r éos 
de crimes communs. 

Em ultima analyse, pois, o parecer da Commissão de Consti-
tuição, Legislação e .Justiça condamna os principaes actos qu e 
o Gov·erno praticou, quer antes, quer durante o estado de sitio, a 
pretexto de cumplicidades intell ectuaes ino a.ttentado de 5 de no-
vembro, ou, antes de uma imaginaria conspiração, de que tal at-
tentado foi o fructu. (Muito bem.) 

Não devo, porém, deixar pa.ssar s em r eparo a pa.rte do pa-
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receT, em que os membros govern'lstas da Commissão declararam 
"aoota.r cO?no lll!es cumpre, ºs habeas-co·rpus concediaol'i pelo Su-
prenw Tribiinal, no exer cício de um di reito constitucional, poll!I 
que esse topico do parecer envolve uma censura ao Presidente 
da Republica. 

U:il[A voz - Gomo assim? 
o SR. LEOVIOILDO FILCUElRAS - Vou demonstral-0. 
Na sua m ensagem ao Congresso - disse o Sr. Presidente da 

Republica o seguinte: 
"Assentada como estava v elo Suprenio Tribun(il Fe~ral dJescle 

a sua vrirrveira deüisão ,em 27 a:e abril de 1892, posteriorniente 
confirmaria, a doutrina, tambem approvada pelas duas casas do 
Congresso Nacional, de Que o Poder J udiciario não tem compe-
tencia para conhecer da13 medidas do Executivo durante o e::;. 
tad·o de sitio, antes que o mesmo Congresso se manifeste a res-
peito, na fórma do § 3° do art. 80 da Constituição, claro estava 
que o novo pedido de 7Uabeas-,cu1'pu.s, sob qualquer fundame•nto, 
era simplesmente impertinente. 

"Desta vez, porém, assim não pareceu á maioria do Supremll 
Tribunal Federal, que, romp encbo com todos os precedentes, . con-
cedeu por accordão de 16 de abril, a ordem imp.etrada, e restituiu 
á liberdad·e os indivi·duos, cuja ·presença aqui ·o Governo cc•nsi.-
derava perigosa á ordem publica. 

"Não cT·iSsimiao que foi gramde a 71iinha decepção, .ve_ndo _:;. 
acção do Poder Judiciario contrapor-se, desta sorte, aos effei~os 
de uma medida que o Governo reputava indispensavel, como ga-
rantia da ordem, e. além disto, apoi<a,cla nas clec;isões anteriores elo 
provrio Suprmno Tribunal F ederal. 

"Essa decisão, ferindo o art. 80 da Constituição, abalou a 
harmonia indispensavel entre os Poderes, que a mesma Consti-
tuição creou como orgãos da sobeTania nacional, já exercendo 
attribuição conferida privativamente ao Co•ngress·o, já inutili-
sando, antes do julgamento deste e nas vesperas ele sua reunião, 
as providencias r epressivas r eputadas necessarias pelo Executivo, 
a bem da manutenção da ordem . 

"Como era fa.cH ele r>rever, sem elhante aecisão, influenc'f,adp 
pela paixão:> particlaria , animou augmentou a ousadia dos pertur -
badol'es da ordem." 

Dahi vê-se, antes ele tudo, q·ue a maiori•a governista da Com-
missão d·e Constitui ção, Legislação e Justiç.a consideTa. acatcwel 
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uma decisão do Supremo Tribunal FEderal, que o Presidente -da 
Republi.ca desaca.tou em sua mensagem, qualificando-a de fnictó 
de paix<io partidaria. 

•Mas o mais importante é dizer nesse .documento offtcial o 
Dr. ·P.rudente de Moraes que "foi grande a sua decepção vendo o 
Supremo Tribunal romper com todos os preceelentes, para animfür 
e .augmentar a ousadia dos perturba.dores da ordem .com uma de-
cisão inconstitucional, contrm'ia a todas as suas decisões cvn.te-
ri.~es, em que o Governo apoiou-se para conservar detentos e 
desterrados, depois ele cessa,do o estado de sitio, os cid.adão que 
e1le d·etete e desterrou dum·ru·e o mesmo esta·do de sitio. 

Pois bem, Srs. Deputados, vou mostrar-vos, lendo u mprecioso 
documento, que é mentirosa essa parte da men-sagem do Pre-
sidente da -Republica que, por ser Presidente d.a .RepubUca, não 
deixa de ser o Dr. Prudente de Moraes. 

Realmente, ao Dr. Prudente de Moraes não podia, em 1898, 
causar grande decepçii:J o accordão de 16 de ,abril do Supremo 
Tribunal Fed·eral, ro1np endo com toclos os preceelentes e contrario 
á e; '.'Utrina do ce lebre acdJrclão ele 27 abril ele 189·2. 

S. Ex. em 1894, apenas 140 ··di.a-s antes -de assumir a presidencia 
da Reipublica, ·e, portanto, j

1
á .eleito e proclamaldo chefe -da nação, 

escreveu de seu pro.prio punho, ao Vice"1'residente da Republi.ca, 
um.a carta, em que, a respeUa, lê-se o seguinte topico (·vae com a 
orthographia delle, 'que é suigeneris): 

"Te.ilho acompaÍlhado com interesse -os trabalhos do Tribunal 
F ederal - e se havia de a.1J.rir .a bica :mais tard·e - :antes agora. 
-- A lição de abril de 1892 foi inteiramente inutil -: fez -se 
agora o mesmo que então -, isto é, - nada se f.ez para r eg·ul.a-
rizar as inumeras prisões effectuadas! - Entretanto .a incoer en-
cia e contradição das decisões ·do Tribunal abatem muito o seu 
prestijio; .assim para e~emsplo o Tribunal -deddio em 1892 - e 
ainda em 1893 - que não tinha co.mpetencia - par.a c onhecer 
de prisões effectuadas em estado de sitio -, emquanto - o Com-
gr·esso - não houv-esse tom!l'do conhecimento dos actos -- pr,ati-
cados .durante o sitio -; agora - em um xuveiro de accordã,os 
decidio -o contrario e conc~deu habeas- OJrpiis - antes que o 
Comgresso prof ferisse o seit julgamento politico-." 

A1hi está, Srs. Deputados, até onde pôde ir ·o tart ufismo em 
nolitica ! 
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O Dr. Prudenté de .Mon.e3, quando assumiu o governo da 
Republica, sabia que, em u1n xuvevro cie accorciãos, o Supremo 
Tribunal Feide.ral já h.avia r econsiderado o seu erro d'a ·decisão 
de 27 de abril de 1892, que nã!J foi poster-ionncnte confirmada, 
como asseverou em sua mensagem ao Congresso, mas, ao con-
trario, r evogada e substituid.a pela verdadeira doutrina consti-
tucional por um x·uvr>iro ele acc.:'rdcios. d11rante o anno de 1894. 

A citação do accordão de 1 de setembro de 1894 não .procede, 
porqu·e o esta.do de sitio perdurou, então, até á vespera <lesse dia, 
o dia 31 de ,agosto, em virtude de lei do Congr esso Nacional e tal 
decisão foi proferida sobre r equ erimento ele habeas-'corpus ap·re-
sentado ao Trihuna·! dentro do prazo legal da suspensão das ga-
ranti:as con·s'titucicinaes, decr·eta:da p elo Poder !Legislativo. Mas 
os mesmos pacientes, dias depois de expirado tal .prazo, impe-
traram, de novo habea.s-oorpus a seu favor e foi-lhes concedido, 
sob o fundam:E.'nto de haver cessado com o estado de sitio a 
medida. que ·os havia alcancado, e não t er si.do contra elles ex-
pedido pela autoridade judiciaria competente m.and·ado algum de 
prisão preventiya ou penal. 

,Assim, averiguado !Sr. Presidente, que o ·parecer da ·illustrada 
Cemmis·são de Constituição, Legislação e J ·ustiç.a, nem se confor-
ma com o direito, ne.m corr esponde á verdade dos factos, nem se 
compadece com a propria mensagem do ·Presj..dente da Republica, 
averiguado que desta não constam p.roposit_almente, ·actos que, 
aliâs, se encontram mencionados no r elatorio do Ministro do 
Interior, averiguado ainda qu e a maior P.arte das al!egações, quer 
da mensagem do Po'der Executivo ao Congresso, quer deste rela-
torio do Ministro do Interior, ·são positivamente falsas, em face 
da lei, em face de factos conhecidos, provados ·e julgados, jâ pela 
justiça, quer civil , quer militar só m e resta interpellar o rGove.rno 
sobre o motivo ·por qu e não remetteu ·á Camara dos Deputados 
para conhecer e melhor proferk seu j1ulgamento politico sobre os 
actos que, durante o sitio, for am ,pr.atica'dos por seus agentes, o 
inquerito feito pelo 2° delegado auxiliar, o Dr. Barros Lima, so-
bre o qual, diz em seu .relato,rio o Ministro do Interior, foi que o 
Presidente ·da R epublica baseou a su.a convicção de que o atten-
tado de ·5 ·de novembro fôra o fr11cto de uma vasta conspiração, 
na qual estiv·era.m envolvildos eminentes homens politicos da Re-
pu·bli(la? . . . (Paiisa.) 

Cogitei Sr. Presidente, de remetter, a proposito, um requeri-
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mento á Mesa, para que o Govu;:io enviasse á Camara :esse in-
querito, d·e cuja eústenda tenho razões para duvi·dar (avoia,d/"s) 
bastalldo, pa.ra essa duvi·da, a pro.p·ria r.azão dada pelo 1Governo 
para justHicar a sua não pu-blicação. 

Como podemos, realmen·te, julgar da intenção do Governo e 
da responsabilidade ·do chefe da Nação, sobre actos praticados 
contra a pessoa de .alguns de seus adversaTios politicos, si não 
conhecemos essas ba[>es em que S. Ex. diz que firmou a sua con-
vicção ? 

Mas resolvi não subruetter esse requerimento á consideração 
da Cama;ra, porq·ue imagino que de tal inquerito, si é que existe, 
o que deve constar são diligencias identicas ás que se mandou pro-
ceder no Estado da Bahia, pTendendo-se no ·extremo .norte do Es-
tado, n.a cidade do Joazeiro, independentemente de declaração 
ele sitio, um membra da convenção do partido Republicano l"e-
deral, o Dr. José Ignacio da ·Silv.a, ex-deputado federal e chefe 
político .de grande e benefioa influencia naquella região, ·para 
interrogar-lhe •na Cap itál, o Ch efe a.e Policia ·espera verdade que 
elle pre>palara no interio!f do Est.ado que o partido .republicano 
federal havi·a de vencer as eleições de 1 º ·de março de 1898 e que 
o futuro .Presidente da Republica, se-ria . o Dr. Lauro Sadré? 
(Risos.) 

De sorte que, Sr. ·Presidente, para o .actual Governo ibastav.a 
propalar um .adversario politico que o seu partido tinha esperança 
d? vencer o pleito que se tinha de travar a 1° de março de 1898, 
para se lhe attribuir coparticipação ou, 1Jelo· menos, suspeita de 
C')lTesponsabiJi.cl.ade intellectua l de um facto Tepuguate .e que a 
todos nós (apouui\Js) indignou e que está verificado ter partido 
de um conluio entra ai1guns i.ndividuos exaltado.a, d e ínfima edu-
cação politica, e que até vociferavam contr.a os p:roprios chefés 
do p::.rtido republicano federal, que elles reiputa.vam incompatí-
veis com o nativismo, o jacobinismo e o terrorismo, que elles 
almej.avam fazer medrar rio solo brazileiro ... 

O · Sn. BARBOZA Ln[A - At'é o meu depoimento foi publicado 
a geito, assim como os (ie outras victimas. Isto tudo hei de 
provar .. . 

O Sn. LEOVIGlLDO FJLGUETRAS - Invoca-se, .porém, e o parecer 
da maioria ela Commissão de Constituição, Legislai;ão e J•ustiça 
ass.im ultima o seu arr azqado, o preced·ente da· approvação pelo 
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Congresso Nacional dos actos do governo do Marechal ·Flori.ano 
P eixoto durante o estado de sitio, para justHicar-se ou, 1pelo 
menos, para não respomrnbilisar-se o Dr. ·Prudente de Moraes, 
pelos actos .abusivos, que praticou de novembro de 1897 a abril 
de 1898, a pretexto de suspensão .das garan tias constitucionaes 
dos seus adversarias políticos, pois que os sel\ls am igos e corre-
ligionarios gosaram, durante tal período, até do direito de abusar 
da s ua liberd ade. (A pDiaclos.) 

iPois bem; si tal precedente justifka a conducta inconsti-
tucional cl•a dictadura civ il dura.nte tal época e escoima o Dr. 
P rud ente de Moraes de qualquer responsabilidade, qu er criminal, 
qu er politica, quer mesmo moral, por haver-se apoiado em iden-
tica conducta da denominada dictadura militar do glorioso de-

. fensor das insti t uições republicanas em um Périodo de provoca-
ções insolitas de o.ffidaes de patente superior ·do exercito e da 
marinha e de movimentos sediciosos, como · os da fortaleza ele 
Santa Cruz, da a:rruaça de 10 de abril de 1892, da revolta parla-
mentarist.a do ~io Grande do Sul, que repercutiu cm Santa Ca-
tharina e mais tarde no Paraná. do aprisionamento do Jupi'ler. 
armado em guerra pelo vice-almirante Wandenkolk, e, finalmen-
te, da insun'eição armada de Custodio d e Mello, am:iL : l1o p::· 
Saldanha da Gama, para a r estauração da .monarchia, permitti 
que eu considere mais applicaveis do que ao overno do MarP0b~.1 

Floriano Peixoto, cuja venn anda memoria já concretisou-se em 
um ídolo ~o culto r epublicano da nova geração bra.zileira (muifo·s 
a.poia.dos), á dictadura civil do Dr. Prudente de Moraes as apos-
trophes e.nergicas da vibrante peroração d e um celebre discurso, 
proferido., na sessão de 29 ele junho de 1892, pelo eminente Depu-
tado par.ahybanJ Dr. Epitacio Pessoa, de cuia palavra eloquente 
guarda este r ecinto uma sau:los:i. recordação (niu'itos civoiCbàos), 
pe arorns todos os que o ouviam com admiração de que a politi-
cagem tivesse privado d::ts suas luzes e dos seus serviços á causa 
r e1publicari,a o '.P aTlarn qnto \blrazileiro ( apouu'bos) ·apost1,oph.es 
causticantes centra actos iden ticos, e, ·no emtanto, mas justifi-
cavcis, naquellc momento politico da R epublica, aos que o actual 
Govnno qu~ r que o Congresso N::icional homologu e com um bi ll 
rle indemnidcide ou, antes. com uma ficha ele consolação, depois 
da tremenda derrota qu e o mesmo CongrE.Sso, por ambos os s eu'l 
ram::is, infligiu-Ih~ na ques tão ele confi ança polí t ica sobre a li -
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cença para processo de seis Deputados e um Senador por cumpli-
cidade intelleotual nos crimes do anspeçada Marcellino Bispo. 

Eil-as: {lê e1n i~m exe1nplar aos Annaes da Ccimct.ra elos Depu-
tciclos.) 

"E' possivel, Srs. representantes da Nação, que a abandoneis 
a causa do povo para defen·der a causa do despota? (Muito bem.) 

E' possivel qne r epudieis a causa da liberdade para abraçar 
a causa da tyrania? (BravJs.) 

Não, não posso ,acredital:o. Mas, si ap ezar <l e tudo, si apezar 
de todos os horrores com que o Governo actua.J tem assignalado 
a sua passagem pelo poder, si mpezar da inconstitucionalidade 
manifesta dos actos do Presidente da Republica, vós os sanccio-
nardes, eu me curvarei ante E~sa fatalidade tremenda, que virá 
pezar como um véo sombrio sobre os destinos de minha Patria, 
mas e.ncontrarei confor to na tranquillidade de minha conscieu-
cia, por t er sabi·do cumprir o meu dever, por ter . pugnado pela 
verdade da Constituição, pelos brios d ~sta Camara e pela honra 
da Republica. " 

Isto, senhores. tem ou não muito mais app'licação aos actos 
do actual Governo d•urante o siti0 de novembro de 1897 a feve-
rt.iro de 189·8 <lo que aos aotos do sitio de 72 horas de 1892? 
(Muito bem! Mwito àem! O oradur é muito f el icitaão.) 

Fica a discussão adia>da pela hora. 



SESSÃO DE 18 DE AGOSTO 

O SR. VERGNE DE ABREU entende que o debate está pi>r 
sua natureza findo e esgotado. Ha pleitos que, embora accidentaL 
m1mte sujeitos aos corpos políticos, já estão julgados por um tri-
buna1 mui to mais elevado - a opinião nacional. Entretanto, ha 
de este seguir o;i seus turnos regim entaes. Chamado uominalmfn-
te e· constantemente aio debate como responsavel pela decretação do 
estado de sitio e até das medidas tomadas pelo Executivo na vi. 
gencia deI!e, vem á tribuna, não para respond er aos tocadons de 
harpa, nem ao·s que faz€.m a nota comica, qualifi cando de conto cio 
vigairio a decretação do sitio e as medidas tomadas de excepção, 
attribuindo.se.\lhe a promessa ou o com promisso de r espeito ás 
immunidades .parlamentares. 

Todos se recordam do abalo qu e no pa.iz e fór:>. delle causou 
o attentaclo de 5 de novembro e a suspeita foi alastrando até al-
cançar a opposição, pelo menos a que mais se salientava na tri-
buna e na imprensa. E •essa mesm aopposição, pelos seus orgãod 
mais eminentes na Camara e no Sena-O.o, pedia, por honra sua, S·.· 

abrisse a mai franca e livre devassa no sentido ele apuTar a v ~r 

dade dos factos e a r esponsabilidade dell es, e nesse s ' ntido co n . 
citava a maioria a u marmisti ci:>, em que os partidos desa.pparece::;-
sem e formassem uma barreira entre o cri me e a lei. 

Era preciso mesmo que se vindicasse a honra dos homens 
pJliticos da opposição que lhes não pertence, mas que constitue 
um patrimonio nacio nal. 

O Sr. Nilo P eça nha., o honrado representante fluminens e, 
lançára o repto á maioria parlam entar e ao Governo, até mesmo 
passando por sobre as immunidades parlamentares ; a maioria 

2.ª du cussão 
do pr. jEicto 

n. 50 



254, 

acceitou ess·e repto, para que ,ao Governo ficasse ampla a liber-
dade de acção. 

Nos primeiros dias era difficil conter a massa popular indi-
gnaida que exigia vinganç.a e até respeitaveis membros da oppo-
sição sentiram necessidade d:e furtar- se a essas manifestações in-
dominaveis. Ninguem acredita que a poU.ci.a secreta pudesse mo-
ver centenas de milhares de ,pessoas de todas as classes sociaes 
e grupaLas em torno do •Presidente da R epublica ness emomento 
afl\Hctivo. 

·Tem-se procur.ado systematicamente adultera-r o pensamento 
e as palavras do orador, quando fundamentou o parecer q'l!e sub-
screv·eu, e para proval-o o orador lê os considerand-0s ·desse pa-
recer, relê o r esumo do discurso que proferiu, publicado ·em todos 
os jorn.aes do dia seguinte, ·de onde. se infere que jamais affirmou 
que ·houvesse uma vasta conspiração ele qué.nascesse ·O attentado 
el e 5 de nov1embro e que a opposição parlamentar fosse cumplice 
cUrecta ou indirecta nesse crime. 

Entran:do na analyse do seu parecer, o orador mostra as ra-
zões que determinaram as suspeitas sobre a. opposição, lê var.ias 
opiniões emittidas em diJcursos, entrre os quaes ·os dos Srs. Ruy 
Barbosa, Quintino Bocayuva, Francisco de Sá :e Serz·edello Cor. 
ri>a, para demonstrar que o crime podia ter um movel político 
o com um artigo do Sr. :i:,,ucio de Mendonça, publicado na R evúr 
tci Rraziàeira, mostra que a ordem d·e successão do Governo enlro 
nós é uma fonte ele perigos. 

O orador lê o parecer da Commissão de Constituição, Legis-
lação e Justiç_a e o resm:p.o do discurso que proferiu, mostrando 
que •nã-0 fez nenhuma decl11ração positiva de que soubesse da ·exis-
t encia -de uma vaista conspiração, n em tão pouco garan.tiu, nem 
podia fazel-o, que -0 Gov.erno :restringisse -0 sitio á suspensão do 
habeas-corpus. 

Que esta res tricção está no espirita .constitucional é apenas, 
a sua opinião, sempr·e foi, continuará a ser. 

A favor da in:terpret.ação pelo Governo concorr em to•clos os 
p1·ecedentes legislativos ·e judicia.rios e estes até abril deste arnno, 
quand-o va-riaram para m elhor), todos os precedentes do Poder 
EXcecutivo, ·como o provam todos os sítios d·urante o Governo pas-
s.ado, . durante os quaes se pren:deram e àesterraram D eputados e 
iSenad-0res e se reformaram generaes, sitios que ficaram sendo 
v:erdadeiros interregnos constitucionaes. 
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Não •porque desaccorde agora da sua opmiao tantas ve111es 
ei;ni_ttida, dão o seu voto ,ao .projecLo. E' um bill de indemnidade 
esse projecto; voto po-r elle. 

Lembra-se de 1<ue hontem o Sr. Leovigildo Filgueiras, para 
poder chamar despota o honrado Presidente da Republica, que 
vive em .anc:i edade pela hora de deixar o pJder, não encontrou 
outr.as palavras si·não as de um orad-or desta CamaTa, dirigidas 
ha tempos ao Marechal Floriano! · 

E a op,posição, que tão feroz se· mosLrou contra o nobre Chefe 
do Esta.do, não se lembra de que é ella mesma que, .por uma 
fraiude inconcebível chama de s{iic:iàaao .ao miseravel soldado que 
assassinou o Marechal de Ouro, e tentou matar o Presi·dente da 
R·ept1blica! (Muil'J bem ; rnuito bem). 

·O SR NILO PEÇANHA chamado nominalmente ao deb.ate 
pelo orador precedente, sustenta calorosa.mente as idéas suffra-
gada.s e emittidas outr'ora. 

Estuda .as immunidad-es parlamentares na intercurrencia do 
sitio e examina as constituições de diversos povos europeus e 
americanos e especialmente os arestas d.a.s causas inglezas, tudo 
no sentido dos princípios que sem pre sutentou. 

Refer-e-se á sua posição singular, combatendo a decretação 
do si-tio em novembro, lembr.a o assassinato de Lincoln, d-e Borda, 
de Garfield, e tennina combatendo os actos do Governo . (O ora-
clor é ccilor osa e arclentemente f eli citciclo.) 

O SR. RiIV A·DA VIA OO'RRÊA occupa a tri-buna certo de que 
cumpre um dever de republicanJ pa.tl'iota, sem nutrir, entretanto, 
a pretenção de vêr os rasultad-os immediatos eo os effeitos posi-
tivos de .sua attitudc . 

E' obrigado, porém, a examinar e fazer a critica dos actos 
do Governo praticados durante o ultimo estado ele sitio. 

Habituado, desde .a propaganda, a prestigiar o nome elo Sr. 
Prudente -ele Moraes, que. depois da Republica, tornou-se notavel 
na direcção do grande Estado de S. Paulo e elos 'trabalhos da 
Constituinte, recebe·u alegremente a sua c,ancliclatura á Presiden-
cia ·da Republica, ·logar que v,eio occupar trazendo em uma elas 
mãos ,um ramo de oliveira e na outr.a a Constituição. -S. Ex. en-
cet.ava o seu <Governo, declarando solemnemente que vinha res-
taurar a -ordem e pregando a concordia de tocl-os os brazileir-<;>s, 
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Mas, promettendo no seu primeiro manifesto seguir a orientação 
politica eminentemente r epublicana do glorioso Ma1iechal Flo-
ri.ano iP.eix·oto e cumprir fielmente o programma de parUdo -em 
cujo nome fôra eleito . S. Ex. logo ao iniciar o seu Governo re-
velou tendencias r eaccionarias. 

E tanto isto é certo que os federalistas rio-grand<Ss-es affir-
mavam em documentos publico que os ados de S. Ex. não cor-
responderiam ás s-u.as palavras. 

,E os factos confirmaram as previsões dos .federalistas! O 
Sr. Prudente de !Moraes, a prin,cipio veladamente, -depois fran-
cament<S, insurgiu-se contra a política de seu illustre .antecessor 
e contra o seu proprio partido, per turbando assim .a administra-
ção ipu.blica, qu e cahiu em profundo marasmo e inercia .até que o 
execrando attentado de 5 de noverubrô veiu da.r vida ao seu es-
teril e inglorio Governo. Nesse dia S. Ex. viu-se cercaido indis-
tinctamente por todos os r epublicanos ; naquelle momento S. Ex. 
teve, pel,a priméira vez ·no seu Gov·erno, a sympathia o apoio de 
todo o paiz, - sympathia e apoio ephemeros, porque •S. Ex. não 
os soube aproveitar parai r esgatar o s-eu passado e deixar d e SU*1 
administração um.a paigilfla brilhante. 

O attentado cor.tra ~ sua vida, em cuja defesa heroicamente 
tombou o glorioso Marechal Machado Bittencourt, foi por .S. Ex. 
aproveit.ado para anniqqilar um pujante politico e commetter 
toda a sorte de violencif!S contra a opposição constitucional. 

Lamenta que os seus compc.•nhei-ros de opposição tivessem vo-
tado o sitio, ·porque previamente ·deviam saber quaes seriam ,as 
consequencias desse acito. 

S'S. EEx. d·eviam estar prevenidos contra a supposta conspi -
ração, pois que essa foi ta.mbem ,a arma empregada pelo Marechal 
Deodoro para dissolver violentamente o Congresso Nacional. 

E o Governo de hoje, como o de hontem apezar da medida 
excepcional do sitio, não conseguiu provar a existancia da conspi .. 
ração. 

A commoção ex.perim entada naqu ell e dia fun esto não foi a 
commoção intestina a que se refer e a Constituição da :R epublica 
e que é a que se origina da r ebeHião armada, da guerra civil ou 
da invasão est rangeira . 

.Soccorre-se o orador, em apoio de sua opinião, de palavras 
do illustre Senador Sr. Ruy Barbosa. 
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O attentado contr.a a vida do ·Sr. Presidente da Republica não 
autorizava a decretaçã.o da medida excepcional do sitio . 

. Precisa lembrar á Camara que jám,ais se decretou essa me-
dida em casos identicos em paiz algum do mundo. 

Refere-se aos attentados contra Lincoln .e Garfield, presiden-
tes da Re,publica Amerk.ana, Sadi Carnot, chefe da nação fran-
ceza, ldiarte Borda, ainda ha dias, no Uruguay .e mesmo entre 
nós, a tentativa de morte do ex-imperador, no momento mais 
activo <la propaganda r epublicana. 

·Entretanto o Sr. Presidente iia Republica mandou prender e 
desterrar cidadãos que absolutamente não podiam ser suspeitados 
de connivencia ou cumplicida:de nos tristes factos ·de 5 de no-
vembro. 

Repete que não entra; na .analyse de todos os actos pratica-
dos pelo Governo, po·rque não teria resultado pra:ti):d~ d:eseja 
apenas cumprir, como já disse, um dever e lavrar um protesto. 

Termina fazendo um appello a todos os republicanos brazi-
leiros, mesmo áquelle que vem d.a Europa para ass·umir, em 
poucos dias, a alta magistratura da Nação, e, segundo se affirma, 
com as melhores iintenções: sêde patriotas para a felicidade, pro-
gresso e tranquilidade do povo brazil eiro e engrandecimento da. 
Republica! (Muito bern; rniiito be1n.) 

Fica a discussão adiada pel.a hora 
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SESSÃO DE 19 DE AGOSTO 

O SR. BARIBOSA LIMA (rn.ovimento die attenção) - Em 
vão obstinou-se a mão mirrada do des·potismo moribundo em a1-. 
rancal-o de vez desta altíssima tribuna; não o quizestes vós, Srs. 
Deputados, que vos não ·daixa:sbes embahir pefos enliçadores e 
bulrões do officio a soldo .da vingança partidaria e de rancores 
pessoalíssimos. Não n' o quiz a Calmara dos Deputados por vo . 
taçãio solemnissima e expressiva rejeitando o duplo voto da maio-
ria da C'ommissão .de Co·nstituição, Legislação e Justiça, especitJ 
de bU1'e bOãkin Shakespeareano com que se pretendia resolver o 
ser ou não ser da independencia e da integridade do Poder Le-
gislativo. rNãio n'() consentiu o Senado em significativo prCYnun-
ciamento, inamolgavel e a1ti vo, :r-epellindo an.alogo parecer. 

Não n'o p'ermittiu tão pouco a serena· imparcialidade de ma.-
gistrados incorruptíveis com haver reduzid() á mesquinhez das 
suas miserrimas pr.oporções a ·i•nforme devassa commettida aq 
famoso ouvidor Bacalháo da historia dos '11Wscatjes, quer dizer, 
o malleavel preposto policial oda política reaccionaria, então de-
missível aa nuturn, hoje galardoado com r endosa promoção por 
serviços relevantes . 

.Não n'-0 quizeram os tribunaes militares, accordes no exer-
cito e na armada, vindicando o pU'ndonor da classe -enxovalhada 
pela diffamação calumniosa a cargo de ignobeis folicularios of-
ficiaes: a absolvição por v·oto unanime dada a todos os dignos 
patriotas a que a Republica tanto deve, responde cabalmente ao 
paranoico do Gattete . 

Porque todos •estes veriãicta convergem em uma affirmaçã9 
i-nconfutavel, que, em vez de urna indagação criteriosa, honesta e 
imparcial em busca dos autores e curnplices do attentado de 5 
d·e noV'embro, esfoTçou-se a parte offe11dioda, erigindo-se em juiz 
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c1n r:.Pusa propr,ia, por enrecl·ar em vasta e ocliosissima trama 
como réos el e um crime opprobrioso os seus p1incipaes aclversa -
rios políticos, aos quaes de outra sorte nunca soube dar combata 
nais luctas incrU'entas <lo pa1,lamento e ela imprensa. 

Ora, essa aspiração ímplacavel é que teve pelo co·njuncto L1 é1 

taes julgamentos na publicidade elos debates e controversías quo 
motivou ·O justo fim que merecr·m as obras ela iniquidade pre-
potente . 

·E essa pretenção injuriosíssima d esmascarou-se, descomme .. 
cliu-se por tal fórrna, ímrnecliatamsnte após a tragedia d:i Arsenal. 
que para logo evi1uenciou-se como srnistra e vaga calumnia que 
se encarnou em in·digno editorial do D <J bcite, palpitou vivaz nas 
correrias da rua do Ouvidor. vociferou em explosões ele desati-
nado despeito no palacío do Cattete subiu insidiosa e vilã á tr:-
buna do Senado, donde te~e de des~er corrida, e fez-se senhor cl 'J 
baraço e cutello nesta capital á cata ele conheciclo·s homens pu-
blicos para os immolar á sanha reaccionaria ele um apostata de 
serviço de velhos oclios. 

kntes ele qualquer inquer ito, antes de qualquer indagação 
gritava-se, nomeavam-se por 1 decreto co-autores daque[,[e crime 
a tod·os quantos no Congres-sp ou n.a imprensa tinham incorrido 
nos odios do Sr. ·Prudente de Moraes. 

E como a justiça or.dínaria não costuma endossar accusações 
desse typo, facilitava-se o ly•nchamento de alguns homens polí-
ticos p·ela turba-mui-ta: sa;n.guícedenta e heteroclita que regou-
gava imprecações de vingança até a proximidade da casa de al·· 
guma das victimas procuradas . 

Para qu e se pudesse transviar a opinião e dar apparencias 
de V'ero -similhança ao plano preconcebido, amordaçou-se a d·e-
fesa. trancou-se a imprensa, encerrou-se e d:esterrou-se a cada· 
um que a ·desforra partidaria i·ncligitava. 

O mesmo accordam do Supremo Tribunal, que faz do Sr. 
Prud·ente de 1Moraes um indiciado em crimes previstos na lei d'3 
responsabilidade no Codigo Penal, cancellou o firrnan que cle-
gre·dara o orador e reabríu-11).e as portas cle·sta assembléa. 

Aqui ele novo se encontra, senhores, reposto •no pecl·estal quiJ 
consolidastes, avigo.ranclo-o coµtra os embates do cesaTismo, in\ . 
migo da liv·re crítica e ela 1uz que esta projecta sobre os seus 
actos. 

Bem ·s·e paga o orador elas amarguras qu8 ha padecido leru-
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brar que a este posto o recouduziu a justiça imparcial do me-
moravel julgamento em o qual os seus pr·oprios adversarios po-
liticos ou pessoaes votaram pela rejeição do parecer da maioria. 
da Commissão de Cowstituiçã.o e muitos ·d·os que o approvararn 
reconheceram de publico a ina:nidade das accusações contra ;,i 
movida.s. Que importa que nesse pronunciamento se vissem lai-
vos da mais escu ra ingra:tidão Clue nem por sabei-o innocente es-
moreceu; ·que importa o voto quasi parricida, visando awnullar o 
mandato de quem. nã:> tendo mais que dar, vê mordida a mão 
que tanto deu; que importa que estalasse a fibra ·de generosa 
amisade p.rotendi.da nas cravelhas do interesse -de hoje que será 
nova deserção de amanhã? Isso que importa? 

Desvanece-o e consola-10 que entre tantas manifestações civL 
cas a sua causa houvesse merecido, por. entre tantas testemun•has 
favoraveis de homens de bem, mais particularmente pela sua 
alta tnsusp eição po1itica, o amparo esclarecido que lhe trouxe es-
pontane01U1ente a voz e1o·quente de um velho e sev1ero magistrado . 
conhecido e respeitado em todo o paiz pela inquebrantabilidade de 
um caracter h·onestissimo e pela pureza de uma vid'l immacula. 
da; o seu ·nome, vós o dissestes - o Dr. AmphiJo.phio Botelh n 
Freire de Carvalho, o D' Aguessau brazileiro. 

Não é muito que o orador estabelcesse o parallelo entre o fa-
natismo l'eligoso e um desvio po1itico, quando n:i r ecinto da Ca-
mara já se cham.ar·a Cesar caricato ao imperad·or e .Francia .ao 
Marechal Floriano. 

Censura que actos do Deputado no exercicio do seu mandato 
fossem levados á conta de indicios de cumpli cidade no attentado 
d'e 5 de ·novembro. 

Ao .paissivo ·escriptur.ado pelos adV'er.sarios oppõe o activo de 
beneficios a0 Estado quan<lo governador de Pe:r:nambuco, e para 
provai-o lê va.rios documentos, te1egrammas de applausos dos ho_ 
meus mais emiwentes d•o partido republicano, quaies sejam o Sr. 
Prudente de Moraes, Rosa e Silva e Gonçalves Ferreira; a cir-
cular com que os chefes politicos, hoje seus adversarios, r ecom-
mendaram-lhe a candidatura a uma cadeira na Camara. 

Não foi go·vernista incondicional, -como não é opposicionista 
por systema. Os seus discurs:is foram proferidos com convicção 
e comedimento ; assignala os serviços prestados na Camara, lem-
brando que sua opinião· foi invocada sobre va.rios assum ptos, in-
c!usivc paTa o orçamento da r eceita pcb seu relator o Sr. Augu.s-



262 

to Montenegro, e para o proj eci;o sobr.e g.uar<la naciona;], p elo Sr. 
Tosta, sacrificou até inter esses ·eleitoraes, votando is:i1adam ente 
contra a opi nião da bancada pernambucan a em prol das r endas da 
U11ião. 

Não é, pois, um demolidor. 
Recor<le as opiniões emittidas por si na tribuna ·da Gamara 

em defesa das ga:rantiae constitucionaes, e do direito de .reunião 
a qu e se refere o art. 123 do Codigc P enal, facto esse invocado 
como indicio d•e cumplicidade no attentado. 

Não entra na analyse d€sse monstruoso inquerito, mas sali en_ 
ta que fosse arrolado como co-réo por hav er uma vez ouvido as bra-
vatas de Deocleciano e não o haver denunciado, quando outros u 
foram como testemunhas, c:mhecendo melhor dos factos e não os 
denunciando á autoridade: 

Expli ca a sua sabida precipitada, quando perseguido pel.a 
multidão sanguisedenta, e instaido por amigos retirava-se, para 
·poup.ar-se á fu ria dos perseguidores, como anteriorm ente já o ha-
via feito o h onrado Presidente da Gamara, quando chegaram as 
n:iticias dos i11successos de C~n·udos e de outra vez o Senadol' Ruy 
Barbosa. 

A muda11ça de nome justificoru _a, por escrpulos de pessoa de 
sua familia, que conh~cia o precedente de Vasconcellos de Drum-
mond, que fugindo tomou o 11orn e de Rosa, e modernamente o il -
lnstrn reprubli can o. Annibal Falcão, que tomou passagem para ex_ 
terior com o nome de A_urelio Bulcão. 

Os aviaos c:l'nstantes que lhe for.aro feitos .por amig·os e oorre-
ligionarios, bem como ao Sr . Alcindo Guanabara, pelos Srs . F e-
lisbel1o F1,eire e Belisario de .Souza, determinaram essa Tetirada, 
por bem de sua existencia e cjo bemestar de suas fam ilias. 

Cita xemplos da All emanha e da Inglatena, onde ,em épo-
cas rem:itas, tambem gov•erno& pretenderam imputar a grupos po . 
1iticos, parlamentares; a cumpli cidade em assassinatos políti cos. 
pretenções sempr e r epel'lidas pelo·s proprios parlamentos. 

E' falso qu e tivesse pronuncia.do um discurso se·dicioso a bor-
clo do vapor em que vieram o genera,l Barbosa ·e as tropas de 
Can udos . Porque não foram interroga dos os officiaes que então 
e> ouviram, e 0 r ep oTter elo Jornal elo Brazii. qu e deu noticia dn 
discur·so? 

Que conhecimento poderia t er o orador do que ia S\10cedcr 
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no Arsenal, si deixou que para lá fossem um iTmão ·seu co:n seua 
irmãosinhos? 

•Analysa a mensagem, documento. duplamente falso, que pro-
cura illaqueaT a boa fé do Congresso e afirma inverdades. 

Refere-l3e ás prisões antes de decretado o estado de sitio, ao 
degredo p.ara Fernando' de Noronha, um presidio, ·como prova, len-
do vari·os documentos, e aHud e tambem ás cartas abertas na poll-
cia, a cidadãos presos na Casa de Detenção. 

L ê trechos do voto do Sr. Macedo Soar.es, no hcibeas-corpus 
concedido pelo Supremo Tribunal F ederal em 16 de abril aios de-
portados para Flernando de Noronha, contando o que aconteceu a 
Carlos Stuart, de Inglaterra, quando, em 1640, quiz anniquilar os 
privi l:egios parlamentares, e como cr·omwell respondeu ao golpe 
tremendo, e discorre sobre as r evoluções politicas do Brazil. 

O orador t ermina citando Cicero: 
" Sin tii exhieris. exhaurietur ex iir be tuorum omni·1im comif('m, 

mag'fl'a et v e>rnitiosci sentina Reivublicoe" e r ecitando L eopardi: 
O' vcitria ?nia. vedo l e muri, l e marchi, l e cobenne, l e simulacri, e 
l' errne tova cbegli avi nostri, nw, lei gl'oria nan veã.o 1 (Muito bem. 
O orciàor é apv laucUclo e abraçciclo.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 





SESSÃO DE 20 DE AGOSTO 

O SR. JOÃO DE .SIQUEIRA (pela orclem ) - Pedi a palavra 
para lembra1· a V . Ex . que hontem apres·entei á ~onsideração da 
Cam.ara uma emenda que peço para entrar em discussão ·e s.eja 
lida e apoiada como manda o Regimento. 

O Sn. PHES.IDENTE - Era o que a Mesa ia fazer quando V. Ex. 
p 3diu a palavra. 

E' lida, apoiada e posta conj unctamente em discussão a s e-
guinte emenda 

Accrescente~se: - Salvo· as prisões e desterro de representan-
tes .da Nação contrarias a.o disposto no § 2º .dos arts. 10 e 20 da 
Constituição de -24 ·de fever:eiro de 1891. 

Sala das ·Sessões, 20 de agosto de 18·98. - João ele Sique.ira. 

Emenda 

O SH. SEAIBRA começa dizendo que a razão, o direito e a 2.• discussão 
justiça são incompatíveis com a iniqui.da.d e, a descortezia e o 
crime. 

Si lhe foss e licito e si o .Sr. Presidente estivesse habilitado 
a responderJhe, .p·erguntaria a S . Ex. si ess•e alvoroço da opposi-
ção, retirando-se, já é para receber o Thame;s que aporta ao Rio 
de Janeim; si essa pr·essa .com que a minoria se retira .do r ecinto 
é para entoar hymnos ao Sr . Campos SaJles, a quem ella hontem 
tanto malsina;v.a. 

A descortezia não é feita ao humilde o·rador, mas á nação 
brazileira num .dos seus repr:esentantes que se honra de inter-
pretar a consciencia do povo que applaudiu, s·em limites, o Pre-

do projecto 
n. 50 
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sidente da Republica quando, nos dias de uo0vembro, se tentou 
contra a sua vida, sua h onra e contra as instituições. 

A d:escortezia não é feita ao humilde r epres·entante que, no 
exercício de seu dir·eito, vem defender o parecer que assignou . 

A descortezia é feita a toda á maioria da Camara que •calma e 
si lenciosamente tem ouvido todos os apo clos e insultos irrogados 
ao Sr. Presidente ela R epubli ca. A c~'OscoTtezi a, ·em fim, é feita á 
tribuna ela Camara que pertence á honra da Nação. E clescortezia, 
porque? pergunta o •Oracl.or. Porque em um dia m emoravel pro-
vocou a mais plena e cabal confissão e so·bre a qual ainda ninguem 
pr.aferiu -uma só .palavra. Naquene dia obrig.au ·o ieacier da mi-
noria a confessar que com risco de sua responsabilidade politica. 
mandou communicar o •atten tado. 

·Si a minoria, que. se r etirou, nada tem com o attent3Jclo de :; 
de n ovembro, .o que Gignifica essa responsa:bilicl1:1d e politica oom-
promettida do Sr. ge·nera:l Glycer io? 

Q·uer ent r ar calmamente,.na discus~ão do FJ.sl;lum ptQ, mas eles-· 
ele que aquelles que se retiraram foram desattenciosos para com 
a s ua pessoa, .perderam o ~lireito á consideração pessoal do O•ra. 
dor que tem o direito de escalp ella:r a personalida de cios qu e?. 
atacaram o Sr. Presidente da Republica. 

O Gcrverno da Republi ca, tem-se dito. é um governo caclaver. 
Mas porque? Porque a 15 ele novembro rvai deixar a investidurr. 
goveTilam•ental? . 

Não. O Presidente ela R epublica representa idéais e princL 
pi-os, e icléas e principias não ll1Qrrem. S. Ex. represe:qta um a 
bandeira que abriga um grande partido - aquelle que ·elegeu o 
rnustre Sr. Campos Salles que amanhã vae to.mar: couta do Go-
verno da ·R epublica . E si este partido d esapparecer a 15 de n o. 
vembro ·.com o illustre 8r. Pruclentie ele Moraes, reviverá no dia. 
16, com o benemerito Sr. Can:jpos Salles. 

Os partidos se dissolveram; estamos cÜsppsfos a applaudir o 
Sr. Camrpos Sal! es, dizem :SiS. ·EEx . 

. Mas, pergu11tará o ora:dor, poT !llJe ra~ií.o combatest13s a sua 
cancliqatura? Por que razão, r econhecendo que S. Ex. :represen-
t ava á idéa republicana,, não auxiliastes a nu a esco·]ha, .antes el';C0-
1.hestes tambem Q vosso canÇlidato? 

Não deseja explorar o assumpto; dei~a á {lOnscjen cia µacio-
_µal esse grande desinter ess13 da minoria. 
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Partido de j agunQos, - ccr.c'. cliu hontem º' Sr. Barbosa Li. 
ma a 1sua .objurgatoria - são os da maioria, Já que chamam a 
nós da minoria partido ele jaco·binos . 

Mas 'h a alguma injuria, algum la.béo atirado á minoria, quan-
do se .affirma que ··ella é um partido' de jacobinos ? Não. 

O Sr. general Glycerio não o considerava t al, e para .proval-•o, 
o ·ora.dor lê á Cam.ara tr·echo-s ·de um cliscur-so proferido na ses-
são de . 27 de dezembro tle 1895 pelo Sr. general Glycerio, em que 
S . Ex. dizia que os jacobin os con.stituiam o parti elo da ordem. 

Tal não acontece, porém, com a denominação d•e jaguJJQ©S 
dada á maio·ria que é injuriosa, ·por isso que os jagunços de Cairn . 
dos, na ·opinião de .SS. EEx., er.am infames restauradores. 

Tratando do attentado de 5 de ·novembro, diz 'º ·orador qu .~ 

foi um crime político r esultante de urna cornspiração, não tanto 
na .sua ·opinião, ·como na dos mais emin ent es proceres ·da mÍnoria. 

Não procederá á leitura do discurso do honrado Deputado 
Sr. Fran ci-sco de l::iá, em que S . Ex.. diz ia que era levado a acre-
ditar que o attentado era um crime político, porciue o seu illus-
tr e collega Sr . Vergn e de Abreu já ·Se d eu a esse trabalho. 

Não citará tambem a o.pinião. do Sr . Ruy Barbosa para não 
ser acoimada de ·suspeiQão. 

Basta-lhe ler alguns trechos do discurso do Sr . ·Senador Quin . 
tiri<o Bo.cay.uva que não pócle ser suspeito á minoria, porque t em 
sido um cl·os seus chefes. 

Lê e commenta trechos da notavel oração, do emineJJte Sená-
do.r pelo Esta.d.oi do Rio ele Jameiro dias depois do attentado de 5 
de nov:embro, em que prova que o crime foi politico, p1~aticado 
com desígnio político, e pergunta á minoria, ·si ella n ão fosse um 
tumulo, embora de aspecto formos·J, mas interiormente sanie 
e podridão, .0 que t eria porventura a lançar sobre a figura insus-
p·eita do pr íncip e da .imprensa bTazileira. Assim, demonstrando a 
natureza .politi ca do delicto ·, o uraclor analysa o procedimento cor-
recto cl·o Governo, contr.ariamen te ás contraclkções do .Supremo 
Tribunal •F ederal, o•ra n.egando, ·ora concedendo lwbeas-corpus n'l 
limitado espaço de tres dias .. . 

R ebate as proposiç;ões .aqui expe·ndidas pelo Sr. Barbosa Li-
ma, com a leitura que faz do monum enta l discurso do ·Sr . Ruy 
Bal'bJsa, para. mostrar qu e a morte elo Presidente ela Republi ca 
justifica ·o estado de sitio·. 
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Occupa-se longamente do .inquerito, indo assim ao encontro 
dos desejos da minoria, sendo facil deprehend er-se a quem apro-
veitaria o monstruoso. attentado, cujos executores ninguem acredL 
t arã que agissem por conta propria. 

L ê o despacho de pron uncia do juiz prolator que merecer a os 
maiores louvo.res da opposição para mostrar qu e ell e se baseia nes-
se inquerlto taxado por ella de m onstruosidad e infame. 

AnaJysando-o, d eclara qu e a. prova circumstancial é a unica 
qu e exuberantem ente pôde provar a consp iração. Como advogau0 
da viuva elo marechal Bittenc::mrt pTO•curou sem pre •encontrar a 
criminalidade ·do Sr. Manoe1 Victorino, qu e reputava o mai s cri-
minoso, sendo os outros méro•s instrumentos. 

Prnva que o inque-ri to foi feito s ~m coacção e Tecorda o facto 
de comparecerem jornalistas á. acareáção das testemunhas, entre 
os quaes -o honrado Depu tado Paulino Juni·or, qu e viram que tal 
co.a.cção se não deu e que as declaraçõe·s f'eitais o foram livTementc 
e fi elmente registradas. 

Diz quP l' 1uca procedeu tão hem a maioria como quando deu 
o voto pela iicença, porqu1e o proprio Sr . ·Barbosa Lima l'econh e.::eu 
a necessidad.e de defender--se, e fa l-o perante a Camara, que não é 
o poder competente e a gual dev ia abrir-l•he, e aos seus oóllegas, 
a.s portas da honra e da justiça. 

Para apreciar a justiça dos qua lificativo3 de de·spota e tyran-
no, dados pelo ST . 1Barboi:;a Lima ao Sr. Presidente ·da R epublica, 
.Jê os discursos pronunciados ·cm 1894 pelo Sr. •Martins Junior. 
analysa,nclo o g:iverno· do Sr. Barbol::1 Lima em P ernambuco, no qual 
S . E x. d•escreve scenas de barbari.smo e trahição, oommettidas por 
aquelle governadür. 

Lê ainda as considerações então feitas pelo Sr. Martins Ju ni : r 
para provar que S. Ex. fôra r evo'l toso. 

Referiu-se ao suppU.cjo imposto a um jo.rnalista que, ameaça . 
do de moi:-te, fo i 0brigado a engulir pilolas elo jornal; ci ta .muitos 
outros ·factos constantes do discurso daquelle Sr. Deputado, 2 

não lembra o assas·sinato de José Maria pa'!'a n ão abrir a chaga 
que aind ~ deve sangrar no coração de seu amigo, o Sr . J·osé Ma .. 
ri ano. 

Demonstra cem a mensagem do Sr. Barbosa Lima ao Con -
gresso Pernambucano que S. Ex. eTa i mp!ac:wel nas suas acrL 
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monias e censura,s ao Mar,echal Floriano e ao exercito de quem se 
diz hoj e defens,or , 

Entrando no estudo das theses constitucio·nae.s sobre os ar-
Ugos 34 e 80 da Cons tituição, prova com os arestos judiciaTios e 
parlamenta,r-es que o sitio suspend•e as immunidades parlamenta,-
r es e que as m edidas de excepção durante ell e tomadas não ces'-
sam com elle, 

PrCYVa ainda que foi Legal a detenção dos Deputad JS Barbo 
sa Lima ,e Alcindo Guanabara, porque já assim o decidira en1 
1892 'º Sup·r emo Tribunal em circurnstancias mais graves. 

Lê as opiniões então emittidas a r espeito pelo Sr, Serzedr!lo 
para provar qu e a m aio.ria e o GJV;erno estão com a verdadeira 
interp,r,etação da lei. 

Comp,ara o·s actos d:i Sr, Prudente de 1Morarn c:im cs já ap. 
provados com louv or e praticados pelJ seu antec€ssor, para con, 
cluir pela, brandura daquell es e r igor destes. 

,Estuda a questão do desterro para F erna ndo de Noronha, pro-
va com telegrarnrnas do governad:ir ele Pernambuco que a ilha não 
é presidio e, quando o fosse, a Constituição não limita os pontos 
do ter r itorio nacional para onde devem ser d3sterraclos, mas sim_ 
pl esm ente aquelles e>nde devem ser detidos os pacientes das me -
didas de excepção. 

(Prevenido de estar fineza a hor a. o orador r equer e obtein 
pt;orogação por iima hora pcirci proisegui r o seu ciiscurso.) 

O SH. SEABBA entra na analyse minuciosa do·s factos; compa-
:·a-oJs entre si, commenta as opiniões outr'ora emittidas e hoj e 
sustentadas pe.]a minoria parlamentar e mostra que são inc'.lhe. 
r en tes e injustas . 

O orador sustenta a opinião que outr 'c·ra pleiteara da tribu-
na , qua:lldo de volta do- destei'l' '.l a qu e fôra, simultane-~ m ente com 
a pri·são, condemnado, peb govemo do Ma,rechal, que não· discu te 
para não m elindr,ar ,os seus amigos politicos qu e o a.poiaram, maK 
é obrigado a re·speitar as decisões sob~ranas do, Congresso e o 
aJ'est'.l do Supremo TribunaL 

Depois de longas considerações de ord em juridica o orado!' 
prnva, perguntando porque se não denuncia º' Presidente da Repu-
blica? ·--· ...... 
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Elle, ainda que um só dia faltasse par.a deixar o seu governe., 
não acceitaria essa concessão porque tem por sua tranquillidade 
da consciencia e a pureza d.a Qpinião nacional. 

O governo do Sr. Prudente de Mora:es não é .um mQribundo; 
vive no coração dQs patdotas e viverá na historia ;politica do paiz 
identificado com a propria Republica que defende; dizem-'llo Ol:! 

appiaus·os dentro do paiz; attestam-no as saudações que .füe são fei . 
tas no estrangeir·o, no momento em que se festeja o ·honrado Dr. 
Campos Salles, que ha de ser, como candidato do Partido Repu-
blicano, o continuador desse governo de paz, de honra, ·de amor e 
de felicida,cle para a Republica. (Muito bem, rn.u,ito bem. Applcvu.-
ltos . Pal1na'!S. O o·tador 6 abraçado por toão!S os D e:pu'/J([Jclos pre-
sen tes. ) 

Encerramento Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão e 
da. discussão adiada a votação. 



SESSÃO . DE 23 DE AGOSTO 

. I_, -"-----'-

O 1SR. BELISA!RIO DE SOUZA (p eia Orãeni ) 
que a votação . seja nominal para a oonclusão do 
de 1898 . 

r equer e obtem· Requerimento 
projecto n.' 50, de votação 

O SR. PRESIDENTE - No 'c'le~UI'SO da discussão o Sr. Depu-, . 
tàdo João tle Slqueira offereceu a s·eguida emenda: 

"Accrescant:e-se: - Salvo as prisões · e desterro de represen. 
tant-es da Nação contrarias ao disp·osto no .§ 2° do-s .arts. 10 e 20 
da Con•stituição rd-e 24 d·e fovereiTo de 1891." 

Va:e-se VGtar o projecto n . 50, ·de 1898, salva a emE!Jlda. 
Procedendo-~e á votaçã.o nominal responçlem sim. - i-sto ~ . 

approvam os ·aotos durante o estado de sitio, os 1Sr.s. Pedro Oh-er-
mont, Augusto MontenBgro, Carlos de Novaes, Urbano Santos, ' ·' 
Luiz Domingues, ·Rodt'igues !Fernandes, Viwikos, Guedelha Mou-
rão, Anysfo de Abreu, i:M:arcos de Araujo, Torres J'o!'tugal, Ilde .. 
fons·o Lima, Marinho de Andrade, Helvecio Monte, 'Drindade, Apol-
hmio Zenaydes, .Ermirio Coutinho, Teixeira rele !Sá, Per.eira ·de 
Ly'ra, 'úorrhe!i·o da Fons'eca, Julio de Meno, Moreira Alves, Juv·en-
cio de 'Aguiar, João de iSiqueira, Araujo Góes, Arroxellas Galvão 
Geminiano Brazil, Olympio de Campos, F elisbello Fr-eire, Rodri-
gues Dorfa, Neiva, iSea·bra; Ca:s tro R ebello, Milton, ·Tosta, Fran-
cisco Sõ,dré, -Man·oel ·Caetano, Eugenio Tourinho, Paula Guima~ 
.rães, Vergne de Abreu, João iDantas Filho, Adalberto Guimarães, 
Rodrigu1e~ Lim:a, T;olentino .aios 1Saintos, P•aranhos. 'Morutenegro, 
Galdino Lore<to, Pinheiro Junior, H eredia d.e Sá, Belisario de 
Souza 'f'weira do,s. Santos, Fonseca ·Portella, L eonel I.Joreti, Silva 
Castr~, Agostinho Vídal, Erne-sto B'razilio, Deocleciano de Souza, 
Barrms 1Franco .Twnior, ·Bernardes iDías, Urbano Marcondes, Pat!J. .. 
lin-o de •Sduza Junior, Calog.eras, Carvalho iJ.\IIourão, Vaz .de Mello~ 

nominal 

" 
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Alfredo Pinto, La:mounier Godofredo, Antonio Zacharias, Augusto 
Clementino, Telles de Menezes, Nogu aira Junlur, Arthur Torres. 
Manoel Fulgancio, Olegario Maciel, Lamartine, Moreira da Silva, 
Alvares Rubião, Dino Bueno, Domingues da Castro, OUveira 
Braga, Gustavo Gocl:oy, Adolph-0 Gordo, Edmundo da 'Fonsec'l., 
Cincina:to Braga, Arthur Diederi·kSc'il, Urbano de Gouvêa, Lui;r, 
Ad·ol:pho, Caracciolo e Mello 1Rego (·87) . 

:Respondem não - os iSrs. Carlos Marcellino, Amorim Fi-
gueira, Thaotonio de Britto, Matta Bacel!ar, Eduardo ele Berrêclo, 
Henrique Valladares, João Lopes, Fr.ederico Borges, Augusto Se .. 
v·ero, Tavares d·e Lyra, Eloy de ·souza, Coelho Cintra, Arthur Pei-
xoto, Rocha Cav·al·c.anti, Leovigi!d.o ·F'llguei'ra:s, Jo•sé Murtinho, 
Oscar Godoy, Raul Barroso, Nilo Peçanha, Camp"O!ina, Monteiro 
de Barros, RodoLpho Abreu, Theoto•ni·o d.e · Magalhães, Eduardo 
Pimentel, Rodolpho Paixão, Padua Rezende, ·Galeão CarvaLhal, 
Casemiro da Rocha, Ovidio Abrantes, Alves de Castro, Xavier 
do Valle, Alencar Guimarães, Brazilio da Luz, Lauro -Miiller, Fran-
cisco Tolentino, Pedro Fetreira, Plinio Casado, Guillon, Marçal 
Escobar, Appairkio Marierse, Hivadavía Corrêa, Aure!iarro Bar-
bosa, Pinto da Rocha.' VE?spasiano ele Albuquerque, Py Crespo e 
Cassiaillo do Nl!-scimento ( 47) . 

Os Srs. Barbosa Limq,, Irineu Machado e Timotheo da ·Costa, 
chamados nominalmente, declaram não tomar parte na votação. 

Approvação do O ·SR PRIDSI>DENTE - A conclusão do projecto n. 50, de 
projecto 1898, foi approvada por 87 contra 47 votos. Vae-se votar a ·emenda 

offerecida 1pelo Sr. João de Siqueira. 

O SR. JOÃO DE SIQµEIRA (p ela orclem) - 1Sr. Presidente, 
a!fites de enviar o meu r13querimento á consideração da Camara. 
ten•ho necessidadP. de clar uma pequena explicação, a respeito c:la 
apresentação que fiz da emenda que vae ser votada. 

Aprsentei-a na certeza de qu a a sua approvação não podia 
trazer a responsabilidade criminal do Sr. Presidente da Repu-
blica ... 

·O SR. SE-rn1u - Só ppde trazer isto . 
O Su. J ,\o DE 'SrQUElRi\. - . . . porque o Governo calcou o seu 

procedimento nos precedentes estabelecidos pelos gov.ernos ante-
riores e nas discussões qos tribu·naes, e a res.ponsabilidade em 
taes casos, si cabe ao 1Sr. Preldente da Republca cabe tambem au 
Poder J;,egislativo, que t epi sido conniventa CO'Ill S. Ex. e seus 
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antecessores na má interpretação dada aos arts. 20 e 80, § 2" da 
Constituição. 

Ditas estas palavras, em relação á emenda em questão, que 
muito interessa á indepentll•ncia e honra do Poder Legislativo, 
peço a V. Ex. que consulte a ,Camara sobre a votação nominal-
mente. 

,Posto a votos, não é approvado o requerimento do Sr. João 
de Siqueira. 

E' rrosta a votos e re:ieitada a seguinte emenda, offerecida .Rejeição 
pelo Sr. João .de !Siqueira m•, sessão de 20 do corrente: da erueuch 

"Accresc€•nte-se: - Salvo as· ·prisões e deste-r-ro de represen-
t;wtes Ida Nação contrarias ao disposto no § 2° do art. 10 e 20 
da Constituição d·e 24 de fevereiro de 1891. " 

O SR. F\R•EDERIOO BORGES (tJf la orchem) requer verifica· 
ção da votação da emenda_ 

Procedendo-se •á verificação, reconhece-se terem votado a favor 
47 e contra 81 Srs. !Deputados . 

O .S1R. PRfIDSIDENTE - A emenda foi rejeitada por 81 con-
tra 47 votos. 

Compar.ecem ainda os Srs. Angelo Neto, Erico Coelho, May-
rink, Matta Machado e Buenos de Andrada . 

O SR. VERGNE DE _<\!BREU (pela ordem) r equer e obtem 
dispensá de interstício •para que o projecto entre em discussão na 
proxima sessão. 

Üi 





SESSÃO DE 24 DE AGOSTO 

O SR. BARBOSA IJIMA - Mais para completar algumas ob-
servações que não lhe foi possivel fazer durante a 2• discussã'O 
deste parecer, do que· para procrastinar o 'debate, é que occupo a 
tribuna neste momento. 

O a:;isumpto exigiria muito mais larga discussão, mas forç.t 
é oonvir que o espirLto da 'Gamara está ·Ca'I!Sado, 1está fatigado 
com as apreciações a respeito de um assumpto, acei-ca do qua,l a 
opinião publica se tem formado de modo ineontestavel, !Si bem 
que .em contrario dos '!)ro•nunciamentos della a v.otaçã.o desta Ca-
mara tenha estatuido iprecedentes :muito paira suzyrehendeT a 
todos quantos queiram a fiel o)Jservancia da Constituição d.e 24 
de fevereI;ro. 

A votação a que o orador allude d eixa ·estaJJelecido o seguint3; 
De ora ·em deante, funccionan,do o Congresso Nacio•JJ.~l na pleni-' 
tude das garantias do ·estatuto de ·24 de fevereiro, o Poder Ex-
ecutivo fica armado «im :i compet€ncia discricionaria de vir a 
este :recinto r etirar deputados e recolhel-os ás prisões que julgar 
conveniente. No Congresso Nacional todos os aissumptos são aub-
mettidos á sua deliberação, decidem-se por ma;ioria de votos, me-
diante 'Prévio d ebate. Ora, é absolutamente incontestavel que, com 
a votação de hontem, a Gamara enfeixou nas mãos do Executivo 
os meios de fazer passar nesta e na outra Casa do CO'llgresso 
todas ·a;s :resoluções de que n ecessitar para firmar a sua admi· 
nistraçâo. 

1Recorda...se a Camara de que se discutia cailorosamente o pa-
recer da Commissão de Tratado.a, aipprova,ndo o trata.d.o do Amapá; 
e as opiniões tin:ham adquirido Intensidade e vigor comparaveis 
aos da época dos celebres protocollos italiano.a. 

3. • discussão 
elo projecto 

u. 50 
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·Era bem possivel qu e, acceito o precedente conhecido dos pro-
>nunciamenlos ela opinião publica em ni.eeting, -o espirita dos nos-
sos concidadãos se ipud.essem manifestar ,por tal manei-ra que, ela 
m0sma ·sorte por que se fez na discussão dos protocollos italia-
nos, a corrente dominante nasta Camara viesse a mudar de di-
r ecção. 

Sem que1-.er discutiT a questão em relação ao traita.do, estfL 
apreciando o perigo do precedenta legislativo, os riscos da. situa-
ção constitucional, desde que por uma. situação especial se re-
conheça - qu e o Poder Executivo t a<m o direito de ir ã Camara. dos 
Deputa.dos que tem de se ponunciar sobre este trata.do, .pertur-
bar a Constituição desta. assembléia, dLminuindro-lhe p;rofunda-
mante o numero de S·eus membros, aquelles que mais natural-
mente ·profligaram o a.cto, deixando ,sómente entregue ã parte 
que tem inter.esse em fazer passar o .tra.tado. 

O qua aprecia .é o perigo do precedente que fica. .firmado, st 
consentir em votação especial que o •Executivo ,possa. penetrar no 
seio do Congresso iNa.cional, sequestTando-J.he dous, tres ou mais 
membros, modificando por esta. fõrma. a Constituição da. a.ssem-
bléa., para. logo dizer que este trata.do fi;tto ad refer;endum, foi ef-
fectivam ente r efer enda.do como a. Co'Ilstituição requer. 

O proposito elo ora.dor ·resume·se em ·constatar, .em assj.gna.lal' 
o precedente, esilgmatizaJ:\do-o para. qu e .. fiqu e nos Anna.es da. Ca· 
ma.ra. dos Deputados, corµo a. ameaça. mais formal que se t e·m 
feito a.o· regímen constitucion·al, ta.! qual estatuiu a Constituição 
de 24 de fevereiro . 

. lfl' força. dizer que ·n,inguem se deve deixar levar ·pela dis · 
cussão do caso concreto, çlo momento pres·ente, nem .palas ·pessoa.> 
políticas que se movem IIº 1scena.Tio, mas encaram .esse r.esulta.du 
no iponto ele visLa d.a doutrina, abrangendo o caso ·em abstra.cto. 
affirmando que o precedeµ te não pôde s er mais perig·oso . 

Nenhum tratado, nenp.uma convenção, nenhum accordo inter-
nacional pôde produzir todos os seus effei·tos sem que o Congresso 
Nacional o tE.•nha. a.pprova\}o, e •essa. approvação se ha. de fazer por 
maioria de votos. 

Ora, ip ergunta á Camp,ra, a.o bom senso dos seus concidadão~ , 

que não precisam ser ca.thedra.ticos para. responder em assumpt.:i 
ele tal facilidade: si ó ·J;'oder E:iéecutivo tem competencia para, 
funcciona.ndo o Congresso, vir a.o selo deste arrancar va.rios d2 
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seus membros, ·Deputados ou Senadores, a que fica reduzida ess:i. 
ap provação de tratados? 

'Pensa que existe no caso que aventa uma questão constitu-
cional da maior relevancia. 

•E' porventura esta a aipprovação de ·que cogita a Constituição 
da Republica, e que foi .dada a um •tratado feito pelo Poder Ex-
ecutivo ·ªcl referendum, do Poder Legislativo, si .esta approvação 
foi .exercitada em uma phase em que o 1Executivo, suspensas as 
garantias consU.tucionaes, 'POdia .prender e desterrar Deputados, 
podia modificar a composição da assembléa? 

Existe a inteira independencia da acção de um poder em re-
lação a outro? Existe a inteira liberdade de acção nesta assem-
bléa, .que t.em de approvar actos em Telação ao Executivo qu"! 
pede app.rovação e que .para isto intervem para modificar a sua 
composição? 

A questão ahi fica .posta nesta relação no caso concreto que 
motivou, mas traz graves consequencias em r.elação a casos ana-
logos que d e ora em diante possam ser aventados. 

ObseTva ,que os interessados mais directos .nesta infeliz ques-
tão do Contestado do Amapá são as populações dos Estados do 
Amazonas e do Pará, notadamente ·este, cuja r epr esentação fez 
os mais publicos e mais solemnes pronunciamentos de reprovação 
a .este tratado. 

O orador estuda lo•ngamente a materia e .lê ã Camara a de-
claração de voto assignado 'Pela representação unanime do Estado 
do P.ará, no Senado, e o que a r espeito, •nesta Camara, disse o 
S-r. Montenegro na sessão de 31 d.e maio de 1895, justificando um 
requerimento:· 

Outro facto que pTetende registrar no seu discurso é a res-
posta do .Supremo Tribunal F ederal á parte da Me•nsagem do >Sr. 
Presidente da 'Republica em que S . . Ex. se refere a essa respeita-
bilissima corporação nos termos os menos proprios em taes do-
cumentos. segundo o dizem os illustres membros daquelle trib11. 
nal, ·que não o orador. 

!Faz ·questão de Inserir no seu discurso este pronunciamento 
do Supremo Tribunal, como marco miliario •na estrada de desati-
nos, percorrida pelo .Poder .Executivo antes do sitio. durante o 
sitio e depois do sitio. 

Em r.elação a essa m ensagem, apr esentou-se uma moção el e 
protesto assignada e acceita por a1guns membros do Supremo Tn~ 
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btthal: :ttlai'!, d·e entré os i:J.11e a não aceitaram destaca-se um, o 
Sr. Barba.lho, que .declarou "ter votado contra o p1'ótesto, por en-
tender 1qtle 11111 tribunal descia de sua dignidade occtvpaíldo-se de 
accusação tão. indigna e soez como aquella de 1Clue se tratava." 

O ói'adoI' lé ~ Cartnitra tI'Mhos de um parecer aprese'lltado no 
Séhado, én1 Hl92, '.[lelo !Sr. Catnpos Saltes, sobre os aietos rpratiéa.-
dos 1,Jelô m!U'·êChal il.<'lór!ano. Ha ·c'te inserir ·es•se parecer no seu 
disctmrn, à.fim de se ·!!stàbelecer urna- conétttenâ{lão entre acontG-
éitnentos e :[làSsoas. 

Fi·nalmente, esta situação esteia-se antes .de tudo no ·exagero 
da verba que :figura no orçamEl'llto da Republica .sob a ·denominação 
de 11 dilígeilci.as policiaes 1'. Quer isto dizer que se estriba, antes 
d.e tudo, 1em uma inconstitucionalidade, ·em uma verba secreta 
para despezas das quaes o ·Executivo :hão presta ·contas ao Legis-
lativo! lEJm summa, .esta situação viveu a violar a ConstHuição e 
M leis d!t ·Rerptibliéa, !tfiél!iar de se dizer, 1co!tl 10 maiór ap lomb, 
qu.e de11ns .era •este Governo .o ·mafor guarda, sinilo o !'·estaurador. 
depois do govel'fiô d·D lmmortal F'loriano Pel:Xoio. CMwf;to bem; 
muUo õem . O oraáÔll' ~ ~mi)Hme'l1Jtltâo'. ) 

10 SR. SlDABRA (vendo rertirar-se ct opposição) 1cliz ique aionda 
nâo chegou o inverno e jít as andorinhas esvoaçam! D epois per-
gunta: .serão a.ndoún:has ou corvo.s ·em roaa daquillo .que elles 
suppõem que j·á •está podre - a R:epublica? - Mas não ! ha ainda 
ul:na guarda IÍJrompta .e .dís·posta a defender os brio'S da Nação e 
a honra da Republíca! F;: o 1g'uarda. mais avançado é justamell<t.8 
o intémerato, o digno republicano '1'.ir. Prudente ele Moraes ! 

iQ nobre Deputado ·pqr 1Pernambuoo disse, .em primeiro lo.gar, 
que o tratado do Amapá foi app-ro·vaclo pela Camara e mestado 
·d·ê sitio ·e ·quando o Gov·(lrtl·ó ar.ráncava do seio dó Congresso os 
seus àclversàl'f.os ,pcYliticos; mas ·ess~ proposição •não é ver.d•aideira, 
porque o Gôvétn•ô não arranco~ iOeputado algum do seio dó . Cott-
gresElô ·e, si algum ·Deputado daqui Báhiu, tlirranCóU•se a si m·eSJ11o 
da Oamar.a, con'l'O '.fez ó rlobte Deputado pôr P.el"nambuco, quando 
ref.ugiou-s·e 'ª boxdo do preztana. 

O :sr. Irineu Machado, que tambem foi dado como envolvido 
no áÜerttado, nllô ·e!!te-ve présente sé'Il1pre ás sessões e não defen-
deu àté o tratado? iComo .13,ffiI'mar~se i:J.Uê .o Governo pretendelt 
perturbar a acção e a m;ucha .regular do dongr.essô? A primelr·a 
accu~ação, póis, •não têm fundaim·ehto algu:lll . •tanto mais cthanto 
ó GôVtltl'J:l.ó nãó fez llláis do que se~uir ayuillo qtte tlnlta feito n 
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marechal F loriano e que consta de .um accor,dão do Supremo Tri-
bunal, sendo ;relator o Sr. Barradas, affirmando que a prisão de 
Deputad·os antes e depois d-o sitio decretado ·era legitima' uma 
vez .que tivesse sido ordenada dentro do estado de sitio! ' 

A segunda allegação do nobre Deputado por PeI"nambuc-o é a 
de haverem membros ·d-O .Supremo Tribunal apresentado uma mo-
ção de ~rotesto contra a mensagem em que o Presidente da Repu-
blica referiu-se ao accordão do lutb eas-corpus aos desterradoo. 
Mas, <0 ·que tem a Camara com a moção do Sr. Lucio de Men-
donça? Que importa ·essa moção ·extemporanea quando se trata 
da approvação dos actos praticados .durante o estado ·de siti·o? 

O que o 'Sr . Presidente da iRepubUca fe12: foi estram.har que, 
tendo o Poder Judiciaria determinado em 1892, em 1893 e mesmo 
em 1897 que as prisões decr etadas durante o estado de sitio .per-
duravam depois de cessado este, tivesse dias depois concedido 
habeas-co.rpus a pretexto de que os effeitos do estado de sitio 
cessam com elle e de que Fernando de Nor-onha -era presidio pa:a 
sentenciados por crimes communs! F oi o <JUe fez o Dr. Prudente 
de Mora:es, e a mesma cousa •havia feito o Marechal Floriano," lll.ã-O 
uma, mais duas vezes. dirigindo mensagens áquelle tribunal e 
censurando-o por occaisião do habeas-corpus -concedid·o aos prisio-
n eiros poli-ticos .ao Jupiter, facto este que mereceu do ministro 
Maced-0 Soares uma replica tremenda, bem como estranhando quP. 
o tTibunal tivesse ·uma jurisprudencia V·ariavel. Não é, pois, novo 
-o precedente ·do Poder •Executivo -estranhar que o Supremo Tri-
bunal não tenha espirita de continuidade nos seus julgados . Isto 
!!ão é -crime e crime é, sim, arvorar-se aquelle tribunal em dire-
ctor do ·Executivo e estar votando moções de censura! 

O •terceiro ponto -ou a -terceira allegação do •nobre Deputado 
por P ernambuco é relativa a um parecer do Sr. Campos Sanes, 
no S·enado, sobre os actos do Marechal Floriano a 7, 10 e 12 de 
abril de 1-8912. O •qu e tem esse parecer com a app'rovação dos actos 
praticados .durante -o ultimo ·estado de sitio? A unica conclusão 
qu e se poderia tirar ·seria que o nobre iDeputado por Pernambuco, 
tendo applaudido -os actos então praticados pelo 'Marechal Floriano, 
•não põd-e deixar de applaudir os outros praiticados mais dentro da 
lei pelo Dr. Prudente de Moraes! A -leitura do parecer, pois, é 
contraproducente e só prova contra o · illustre Deputado que o leu! 

A quarta allegaçao é r elativa á verba secreta. 
Ora, a Camara acaba de approvar o credito ·e já o nobre Dep~· 
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tado jul.ga-se autorizado a censur!l!r este acto. O que tem uma 
cousa com a outra? O que teem os actos do Governo com o cre-
dito votado p.ela Camara? 

Assim; como sõ deve a Camara discutir o ·-que ~ necessario t' 

não assumptos sem cabimento, fóra de proposito, o orador vae 
concluir. Os actos do Gover.no devem ser approvados, porque 
as·sim ccmsld-erou já o 1Supr.emo Tribu-nal, porque assim tem con-
siderado .a Oa.ma11a, e, finalmente, porque o Dr. Prudente de 
Moraes, com a sua mod·eração, o seu respeito •á lei, ainda 
deixou d.e tomar a;s mediàas que .o abalo '[lrofu>ndo produ-
selhava a 8. 'Ex. que tomasse! (Muito bem; muito bem. O orador 
é citmprimentadio.) 

Erlcl!rnü'i1ento Ninguem mais pedindo a palavra é encerrada a .di.scussão e 
d'i rliscüssão adiada a votação. 



SESSÃO DE 25 DE AGOSTO 

E' annunciada a votação do projecto n . 50, de 1898, approvan 
do os actos ;praticados pelo P.oder Executivo ' e seus agentes r es-
ponsaveis por motivo do attentado de '5 de nO:Vembro de 1897, co•rr, 
voto em separad·o da minoria da Commissão d.e Consti tuição, Le-
gislação e Justiça ( 3ª discussão). 

Em seguida é posto a votos e approvado em 3.• discussão e Approvação do 
enviado ã Com missão de Redacção .o seguinte projecto: projecto n, 50 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico . Ficam approvados os actos praticados pelo Po-

der Executivo ·e seus ·agentes responsaveis por motivo do attenta 
do de 5 de 'Ilovembro de 1897. 

O SR. T1MOTHEO DA COSTA (pela ordem) diz que vem 
simplesmente declarar que, apeza:r de achar-se presente, não to-
mou parte na votação. 



.! : 



SESSÃO DE 27 DE AGOSTO 

R eclacção fin,al !})o project'o n . 50 ão coHente Qffl,nO, que approva os Redacção final 
actos pr aiioados pelo P:J<der E xecutivo e seus agentes r espon- do projecto 
·saveis p101· rnotiv 'o cbo attentado de 5 ele novem,bro ele 1897. 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico'. F icam a'Ppravados os actos prati cados pelo Po-

der Executivo e seus agentes r esponsaveis por motivo do a:ttenta_ 
do de 5 de novembro de 1897. 

Sala d rus Commissões, 27 de agosto de 1898. - Guedelha Mou. 
r ão. - Ara·u.jo Góes. - F. Tolentino. 

'Esta ,r ed-acção é ,app1'ovada na sessão de 31 e ·o pr ojecto ·envi,ado 
ao Senado. 





NOTA: 

A'l"l'E.'\ 'l'AJ)Q D~; 5 01; l'\O'i'E.'.llllRO 

Proposição n . 32 

Em 2 de Setembro ê lido no expediente o projecto reme ttid'l pe la 
Camara. Em 17 é publicado o parecer. Em 21 entra em 2• disc. Oram 
os Srs. B. de Mendonça Sobrinho e Virgilio Damasio. E' lida uma 
emenda. Em 22 ora o Sr. Ruy Barbosa que offerece emenda. Em 23 
ora o Sr. Ramiro Ba1·cellos. E' encerrada. Adiada a votação. Em 24. 

Ann unciada a votação !Ja uma questão de ordem na qual tomaram 
parte os S rs. Almino Affonso, R u y Barbosa, Severl.no Vieira. A pro-
posição é approvacla em votação nominal. Rejeitada a em enda do 
Sr. Ruy Barbosa e pre!iudlcac1a a elo Sr. B. Mendonça Sobrinho. 
A' requerimento do Sr. Severino Viel1·a é dispensado o interstício 
para a propos ição entrar em 32 disc. na sessão seguinte. Em 26 
en tra em 3• disc. Ora o Sr. Coelho Campos. Em 127 oram os Srs;. 
Hamiro Barcellos, Severino Vieira. E' encerrada e approvada. El' 
enviada ao Executivo para a formailclade- da pub licação. 





SENADO FEDERAL 
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SESSÃO DE 2 DE SETEMBRO 

O Congresso Nacional decreta: 
.J' 

Artigo uni.co. Ficam appravados os actos praticados pelo Po- Expediente 
der Executivo e seus agentes ·responsaveis por motivo do at.tenta_ 
do de 5 de novembro de 189'8. 

Camara «ios 1Deputados, 31 de agosto de 18!}8. - A.rthur Oesar 
Rilos, Presidente. - Julio àe M eHo· Filho, 1° 18ecretario. - Oarlos 
Augusto Vp,iente Novaes, 2° •Secretario. - A' Comm!ssão de Con-
stituição, Poderes e Diplomacia. 





SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO 

A' Commissão de Constituição, Pod:eres e Diplomacia foi pre- Parecer da 
sente a proposição da •Camara dos Dep.utados, n. 32, de 1898, que Commissíl.o ele 
approva os actos do Poder Executivo e seus agentes responsavei:i, Constituição 
praticad·os por occasião do estaào de sitio, declarado por motivo 
do attentado de 5 de novembro do anno passado. 

Considerando a Comm.issão que ao Congresso compete: 1°, to-
mar conhecimento das medidas d·e excepção .que tenham sido to-
madas, por motivo do sitio, relatadas pelo President:e da Rspu-
blica (Constituição, art. 80 § 3°); 2°, verificar si abusos houve 
naqueHas medidas, para que por elles sejam responsabili.sadas as 
autorida:des que as tenham ordenado (Ibidem, § 4°) ; 

Consid•era.ndo que na expressão "autoridad·es" estãio compre-
hendidos "o Poder Executivo e seus agentes responsaveis" ( Con-
stituição, art . 34 n. 21) ; 

Considerando que, caso houvesse sido rec:mhecida a existen 
eia de taies abusos pela Commissão de Constituição, Justiça e Le . 
gislação da Camara dos Deputados, a ·quem cabia denundal-os, 
nos termos do art. 2° da lei n. 27, de 7 de jan~iro de 1·892. ter-se . 
hiam seguido os tramites marcados nos arts. 5° a 10° da mesma 
lei, concluindo.,se pela d•eclaração de proced 2ncia ou não da ac-
cusaçã'() do Presidente da R epublica perante o Senado; 

Cons.iderando que, ao emvez disto, aquella Commissão propoz 
á Camara a approvação daqu ~llas medidas ou aatos do Poder 
Executivo e seus agentes responsaveis, submettidas motivadamen_ 

19 
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te ao seu exame e pare<:er, e a Cam:.ra assim o resolveu, votando 
a proposiçã'.l ora considerada pela nossa Commissão; 

Considerando que a approvação dessa proposição não póde 
equivaler á de um bill cDe indemniclade, acceitavel 100 systema par-
lamentar, porém não no que nos rege; 

,Considerand'.l, portanto, que ella só póde eqmva ler ao pronun-
ciamento formal e definitivo, feito pela Camara dos Deputados, 
de não terem sido, nas medidas de excepção ordenadas, commet-
tidos abusos capaze!3 de · determinar ·o process'.l· de responsabili. 
ela de do chefe e agentes daquelle poder; 

Considerando finalmente que essa opinião ela Camara cl ev ;. 
ter-se come> peremptoria e decisiva na espe<:ie, á vista da sua pre·· 
rogativa constitucional, n:is t ermos do art. 29 da Constituição 
F ederal: 

·· .: A : Coiíünissãó de Constítuição, Poderes .e Di.plomacia é de pa-
recer qüe a pl'opo,s'ição seja approvacla. 

Sala das ·commissões, 15 de setembro de 1898. - Virgílio Da. 
m.asio, relator. ·_ J?. M?chaà,o. Berrv.ardo ele Mendonça Sobri· 
uho, com restricções. 

·' 

., 
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SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O SR . B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Sr. Przsidcnte, 2• discussiio 
t <'l1do deixado de comparecer ã sessão de hontem, · por doente, só d·,\ pr.:.poa:ção 
hoje pela manhã tive noticia pelo Diario do Congre'l1so de que se n. az 
achava na ·ord,em do dia o parecer da Commissão de Constituição, 
Poderes e Dipl-o.macia, da qual faço parte, approvando os actos 
praticados pelo Poder Executivo durante o estado de sitio. 

Apezar, Sr. Presidente, de fazer parte da Commissão e de 
te;· tido nécessidade de estudar a questão, em todo o caso~ desd0 
que a prop?sição da Camara se a<:hava na ordem do dia, eu de-
via de novo recapitular todo o estudo que havia feito para pod·ei· 
m elhor hoje definir..lme na tribuna pro ou c::mtra os actos pra . 
ticados pelo Poder Executivo. 

Não fiz porém es~e estudo como devia e venho á tribuna uni-
camente desempenhàr-me do dever que tenho de declarar ao Se. 
nado quaes os motivos qu e me levara m a assigna.r o mesmo pare. 
cer, com restricções. 

•Sr. Presidente, na occa.sião em que assignei o parecer, dev ia 
immediatamente, ou no mesmo parecer, ou ·em voto separado, dar 
os motivos que t inha uaque1la occa:sião pa.ra assignal-o desta 
f.órma. 

Não os d·ei e venho hoje di zer ao Senado quaes o-s m otivo• 
qu e a isso me levaram. 

Sr. Presidente, essa questão tem sido Jarg·imente dc' batida 
nãio só aqui como na Ca.mara dos Srs.' Deputados: aqui. por Óc»,i 
sião de discutir-se o pedido de licença para ser · processa.do o Se-
nador João Cord r iro, e na Camara para ser2m processados diver-
sos Dep·utados. 

Nessa occasiã<>, ~nglo~adamente . conJ a questão ela ·Jicen <.<'-, 
guaisi que foram discutjdos . ~s actos prati cados pelo Poder Exe 
cu~~vo .quraut~ o estaà.~ _de si tio. 
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E eu mesmo, nesta tribuna, por duas vezes tive n•ecessidade 
de referiT-lrne a esses actos -e manifestar-me sobre elles com a 
franqueza e mesmo com .a largueza que o debate .pedia. 

Estando, colÍ:là o Seu.ado· sàbe, ··condemnada a licença, a ques-
tão perdeu muito de sua importancia e perdeu de tal fórma, qu 6 
qualquer acto que se possa discutir 'hoj e sobre o assumpto, pouco 
aprov•eitaTá e será uma discussão quasi improficua. 

Por isso, depo.is de approvados ess·es actos pela Camara dos 
Delputados, parece.me que, não tendo sido decretada lá a accusa-
ção . ao Sr. Presidente da Republica pelos abusos que foram pra-
ticados durante -0 estado de sitio, o voto do Sena.do hoje quasi nada 
influe para isso. 

Não obstante, não penso como a , maioria da Commissão de 
Constituição, .Poderes e Diplomacia nesse ponto, porque, entre ·e 
Sena.do e a Camara na maneira de proceder acerca dos actos pra-
ticados no esta.cio de sitio, ha uma completa e enorme differença. 

A Camara ·examina apenas os actos para ·decretar ou d·eixar 
de decretar a accusação 1e nós aqui constituimos o tribunal jul-
gador. 

Lá na Camara se estabelece o summario e aqui tem lugar o 
plenfl,riv. 

O voto, pois, da Cair\ara não póde absolutamente influir st>. 
bre o voto do Senad-0, porque, ainda mesmo ten·do sido approva-
dos lá os acbs praticado13 pelo Poder Executivo durante o estado 
de sitio, póde ainda surgir lli a mesma questão por meio de uma 
çi enunqia particular de qualquer cidadão que se julgue offendido 
po~ actos praticados durante o estado de sitio . 

E, uma vez resurgiqa a questão na Camara dos De1mtad-os, 
e Senado tem d•e se pronunciar como tribunal julgador. 

Portanto, entendo que, apezar da approva.ção dos actos do 
Governo pela Camara dos Deputados, esse voto não .deve absolu-
tamente predominar sobr'e ·o Senado. O voto do Senado é muito 
i-mportante, deve mesmo pesar muito mais <lo que -0 da Camara, 
porque alli estabeleceu-se apenas -0 su=ari-o nessa questão, en. 
tretant0 que aqui vae Ele estabelecer o plenario, e um tribunal 
que tem de julgar uma questão é sem duvida muito mai-s impo:r-
tante -d-o que aquelle que tem apenas de decretar a accusação. 

Mas, Sr. Presidente, não é p-ropriamente nestes pontos que 
m-e d·etenh-o,_ Ha outr.os mqito importantes ou mais ainda -do que 



esses relativamente aos actos praticados pelo Pod1er Executivo· du-
rante o estado de sitio. 

iNão ha duvida, Sr. Presidente, que, como jã foi dem-0nstra u1J 
inquestionavelmente, o Podier Executivo praticou verdadeiros ex_ 
cessos, violencias inqualificaveis durante esse periodo contra esta 
e a ·outra casa d<> Congresso, e todas essas violencias, arbitrarie-
ctadies e mesmo trope1ias foram trazidas ao , ce>nhecimento dos r·e-
presentantes da Nação . Perseguições de outra ordem, actos mes-
mos inconstitucionaes, na minha opinião, foram co=·ettidos tam. 
bem pelo governo, então. 

Não quero descer ã especi<fi.cação. 
O SR. MoRAES BARROS - E' indis_pensavel que desça. 
o Sn. B. DE MENDONiÇA SOJmINHO - . .. nem á analyse d es9,;5 

actos . .. 
O SR. MoRAES ·BARROS - Precisa fazel-o. 
O SR. B . DE MENDONÇA SonRINHO - Satisfarei ao nobre Sena-

dor. E qnand·o não quizesse 1especificaT nem analysar essas arbi -
trariedades bastava sómente alludir a· um acto, para dar ao Se_ 
nado a nota das vio'1encias e das verdadeiras inconstitucionalida_ 
des que foram praticadas pelo Poder Executivo durante o estado 
de sitio. 

Esse acto foi a prisã'.l e o desterro de Senadores e Deputade>s, 
não só antes de decretado o estado de sitio, como durante a sua 
vi·genci.a. 

O Governo justifica-se, é verdaiuo, dizell!do que =rlão fe;o; mai s 
do qu e seguir precedentes j·á €Stahelecidos e acceí tos. 

Mas, Sr . Pre11ldente, ern ruaterh. tão importante cQmo esta, 
materia verdadeira constitucional, os precect·entes não podem con-
dtituir regra. 

E' verdad·e que em êpocas passadas, no G-0verno do Marechal 
F loriano, Senado·res e Deputados foram ·pres'.ls e desterrados . Ma.s 
que tem isso ? 

i\'aquella época nós nos a.cliavamos. po:r assim dizer, com um 
Governo_ mais militar do que oivil e esses actos emtãa eram de 
certó m·od-0' füstificaveis .. . 

'0 SR. "JJ\$Ll!'ÓR'T VU!:I!:U..:. +.· E !n t.odio o ::;:?F.;o o !.'l'tg!'l!en eL"?. ci:m~ti. 

t uc!onal. 
O Slt. 'L"Ét'rlt. ~ 01€':c.10..!. ·Il· !:.vuVa op1)0s\3ã.o~ D~~te.st~s con-

tl'~ ~ a:C.tos. 
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.. o· SR. B. DE MENl)OXÇA SOBRINHO - Em todo'(} caso, como bem 
diz o m eu nobre collega de representação, esses actos d·e .prisões 
de Senad ores e Deputados, praticados durant a o G::iverno de>' Ma-
rechal Floriano. não passaram inteiramente despercebidos, não 
foram vistos com indifferença pelei Senado, nem pela Camara. 

Daqui e de lá partiram verdadeiros prc-testos c::intra as arbL 
trarledades e violencias mandadas executar pelo Pod,er Executivo . 

Pois bem, si naqu ella época esses actos não passaram nesta 
e na ouua ·Casa, sem protesto, embora estivessemos em uma época 
em que, como que se tratava aind.a da organização da R epublica, 
tz.es actos, r epetidos hoje pelo Poder Executivo, d'e·vem s er ainda 
mais estygmatizados, ainda mais condemnados, q;>orque não esta-
ll!os mais em um período de organização, mas sim em um perio-
d o d ~ verdad,eira Republica constituída e com:oHdada. 

O 811. R uY B.<1.1mos.\ - Entretanto, força é confessar que nessa 
parte o Congresso é co-responsavel com esses actos, porque aqui 
se rejeitou uma emenda que resalvava as immunidad es parla . 
mentares naquella occasião. 

1 

O Sn. LEITE E 01nc1p.1. ·- Não sem protestos muito energico~ 

o SR. B. DE MENDON'ÇA . SOBRINHO - Então estou enganado. 
Si o Senad·o rej eitou rea,lmente esta ·emenda de que falla o nobre 
Senador ... 

O SR. JuLio F!!O'l'.\ - Prejudicada por dous ou tres votos. (Jfo 
outros apa11t~.) 

O Sn. B . DE MEll'D01'i ÇA SoBHINHo - ... penso que, mesmo as-
sim, .a rejeição não podia absolutamente influir no animo do Po .. 
<ler Executivo para lev:+l-o a dar como não existentes, como sus-
pensas as immunidades parlamentares; p-o.rque para .se reconhecer 
sua . existencia . e que ellas dev•em vigerar jnteiTamente durante 0 

e'stadó de si ti.o, não· precisa vamos que o nobre Se1111dor viesse com 
a sua emenda, porque, a doutrina que faz respeital-'as n,esse · pe-

.. 'iioào, estã iurplicitamente em diversos artigos· da Oonstituição 
·'da .. Re·publ.foa. "· 

E na propria Constituição Federal s.e· acha estabelecida a dou-
tr'ina a a que immunid.ades ·parlani·entares ·não~são : gar!lcntias con. 
stitucionaes. 

-Foi o -propdo .legi1>lad:::ir · constituinte : qú.e :TecJn;1,b:sc~u a diHe-
r ança enorme que vae entre u·mas e outras cousas e:deiico11: :ti:atJ,-spa-
r ente ·essa differença, tratando das immunida.de.s parlamentares 
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em um artigo especial, d 20, e das garantias constituciouaes em 
outro artigo, o 72. 

Pergunto eu, Sr. Presidente: si as immunidades parlamenta . 
res são garantias constitudonaes,. por qué o legislador constitui:i. 
te separou umas das outras, tratan.do das immum.idades ·parlamen-
tares em um artigo especial .e dos direitos indiyiduaes, que são 
as garantias êonstitucionaes, em artigo diverso? 

Si as duas se confundissem, si fossem a.s mesmas, o legh; .. 
lador constituinte trataria de ambas englobadamente, afim dP 
que, sendo ellas incluidas na mesma disposição, uma vez votad '.i 
o estado de sitio, suspendendo as garantias constitucionaes, essa 
suspensão envolvesse aa immunida,des parlamentares. 

Mas, longe disto, o legislador .constituint.e, foi o primeiro qu·~ . 

reconhe.cendo a differença essencial, substancial que existe en . 
tre immunidad-es pa,rlamentares e garantias ·.constitucionaes, tor . 
nou a differença frisante, tratando . dellas em artigos diffqrentes . 

Não é preciso empregar grand·e somma de argumentos, neP1 
tambem grande esforço, para mostrar a differença que · ha entre 
u.ma e outra cousa. 

Ainda qu-e essa dif.ferança não ·existisse, quasi que .expr~sa

mente, nos artigos da Constituição qu e acabo de citar .. . 
.Q SR. MoRAES BARBOS - De sorte que V. Ex. entende ·que a 

Rqpublica tem o direito d.e se defend er contra toclo e qualquer 
inimigo, menos quando elle fôr e:mgressista? 

O SR. B. DE MENDOSÇA SoB.RINRO - O nobre Senador está en-
ganado, a R epublica não pôd e .considerar como seu i.nimigo um dos 
podere.s constituidos do Governo. 

O SR. MottAES BAimos - Não é pod.er. 
O Sic B. DE: MENDON(.'A SoHJlJNHo - Então o gu e é o Senado·r 

ou o Deputado'! E' uma pa.rte integrante do Senado e da Camara 
tios Srs. Deputad·os, c, por conseguin te, uma parte integrante do 
Cougre::iso. 

Si o · Senador ou Depulado se Lorua um homem perigoso par::i 
a ordem publica, um hoan em suspeito para. as · instituições; du-
rant~ o e~tado de sitio, ahi está o art. · 20 da Cc:mstituição pa1·a· que 
se tornem effectivas as. penas constHucionaes, impostas 'áos :sena. 
dore.s .ou .. beputadoi;, na vige._ncia do s itio . . .. · .. . . . 

'.s't. c.ci111mette ·um r,{·ime que é · afia.uÇavél. estrondo ·em " vig'or. 
· · c~md d~~~ ei{ar, ·,; ~r:t : • 20,: o Ü Ú'dbr .ºi:ia: ú t1hta'd:ci'- !1€1i ·pp~~. sH 



preso nem pi·ocesi>ado, sem licença previa de sua r espectiva Ga-
mara. 

Si commette, .pcrrém, um crime inafiançav.el, t!lle póde ser pre-
so em flagrante, sem licença da respectiva Camara. 

Não póde nunca, porem, ser preso em virtude de um case 
emerg·ente do estado 'lie sitio, porque o estado d·e sitio não póde 
absolutamente affectar as immunidades parlamentares. 

A theor-ia que eu expendo não é nova; 'está em todas as Cou. 
stituições dos povos cultos. 

O SR. RuY BABBOSA - Apoiado; na pratica e jurisprudencia 
d·e todas as monarchia.s. 

o SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Elia é acceita por publi. 
cistas de nota, entre os quaes me occorre o nome de Bluntschli, 
Alcorta 'e outros, que condemnam expressamente a pratica de s :o: 
considerar s1,.1spensas as immunidades parlamentares, durant€ ~, 

v·igencia d-o estado de sitio. 
-O SR. RuY B.ABBOSA - E a doutrina contraria, dando ao Exe -

cutivo o poder de prender Senadores e ne,putados, dá-~lhe a t?.,-

culdade de organizar a ~aioria que ha de julgaLo. De modo qu e 
a Constituição faz o C-opgresso apreciador dos act:is do Executi-
vo e dá ao Ex,ecutivo o direito de prender membros do Con -
gresso ... 

Gra.nde tribunal este, cujos membr:is pódem ser presos por 
aquelles que · enes teem pe julgar. 

O SR. MoRAES BARROS - Tambem os membros do Supremo 
Tribunal pódem ser pre,sos. 

o SR. RTTY BABBOSA - Não pekJ Poder Executivo. 
O SR. MORAES BARR0/3 - Em estado de s-itio . .Si algum fôr re-

voltoso? 
o SR. RUY BABBOSA - Ell€ não julga o Pod.er Execµtivo. 
o SR. MORAES BARRqs - Julga. 
o SR. RUY BARBOSA - Julga o Presidente !'!ª Republica. 
o Sa. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - o aparte do uobrP. Senador 

faz-me lembrar notavel decisão da Côrte Suprema da Republica 
Argentina, a respeito do processo de habeas-co·rpus r·equerido ·pel 'l 
Senado·r A1e.n. 

Justificando a decisão a q4e me acabo de r eferir, a Côrte Su 
prem~ .declaro)! e~r:e:~sp.m~nte qµe, si as immunidades . pa.rlam_en -
tar~s . . f!ciws'!lm, ~µ;ilJen~~s, d.ura:pte ·ô \l.~'t~o . de ·si~io, ficava a,-0 ar-



bitrio do Executivo o alterar as maiorias em ambas as casas dJ 
Congresso e fazer, portanto, uma maioria sua, para approvar os 
actos de violencia e arbitrariedade, que, porventura, tivesse com-
mettido, durante o estado de sitio. 

O SR. RTIY BARBOSA - Para isso basta muitas vezes a prisão 
de um membro do Congresso. 

o SR. B. DE MENDONÇA SOBRl.l\HO - Si o Executivo, como ') 
no·bre :Sena<dor po·r ·S. Paul-0 q.ue póde prend·er, -Ourante o es-
tado de sitio. um Senador ou Deputado, sem respeitar a sua im-
munidade, então chega.remos ao absurdo de que, si o Executivo 
entender que todos os Senadores e Deputados são contra os actos 
praticados na vigencia do sitio prender·ã todos· os Senadores ,, 
Deputados, . chegando assim ã conclusão de inutilizar os outros 
poderes da Republica., o Legislativo e o Judiciario, tornando-se 
sómente ell e o unico arbitro, o senhor absoluto de toda a situa-
ção do paiz. 

o SR. MORAES BARROS - Mas o ·Senado •não vae julgar o Pre· 
sidente -da ·Republica durante o estado de sitio; naturalmente, é 
d.e pois. 

ü .SR. RuY BARBOSA - Mas como ha outra doutrina de que 
os effeitos do estado de sitio se prolongam além -O.a duração 
legal! .' .. 

o SR. B. DE MENDONIÇA SOBRINHO - Vou figurar um exemplo 
a.o nobre Senador por S. Paulo. 

·Si o Congresso não póde julgar o Presidente da Republic"l. 
durante o ·estado de sitio, póde, entretanto, dar-se um caso em 
que sua decisão, é como q.ue um prejulgamento desses actos. E', 
por e,xemplo, n este caso. Si o Executivo decretar, na ausencia dn 
Congresso, o estado da sitio, uma vez reunido o Congresso, e es-
tando em vigor esse •Sitio, o . Executivo é obri·gado a trazer ao 
seu conhecimento a decretação do mesmo ·estado de sitio, e o 
Congresso, pelo art. 34 n. 21 da. Coustituição. tem o dever de 
approvar ou suspell'Cier o sitio decretado pelo Executivo. 

Neste caso, digo eu ad nobre Senador: o estado de sitio estí 
em vigor; o Executivo estâ armado para praticar todos os actos 
que entEIIlder. durante o sitio; mas o Congresso atravessa-se-lhe 
na frente deixando de approvar o m esmo -estado d-e sitio e sus-
pende•ndo-o. 

Ahi estâ como vê o nobre Senador, um caso em que_ dut"ante> 
QJ.esr:µo ~ v~~eD,~i.a do sitio, o Congresso não julga o Presidente da 
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Republica, mas faz como que um prejulg!).mento, detxando de 
approvar e suspendendo o sitio decretado pelo mesmo Executivo. 

o SR. ROY BARBOSA - E ha outros casos. 
o SR. MoRAES BARROS - Agora figure V. Ex. a hypothese de 

ser o chefe da revolta um Senador ou Deputado. 
O :SR. RuY BA1rnosA - Ha os m eios •na lei. 
O SR. MORAIDS BARROS - Fica a Republica inteiramente desar-

mada. 
O Su. RuY BAUBOSA - Então V . Ex. suppõe que só o Ex'ec utivo 

é capaz de cumprir u s au dever? Si o Congresso ent <:>ndcl', não 
pronuncia um chefe de revoltas, só pelo facto de ser seu membro? 

o Su. MOIMES J3ARUOS - Mas, si ha immunidades ... 
O SR . R úY ·BARBOSA - Ha immunidades contra a prisão ar-

bitraria. A unica arma de defesa dÓ Governo não é o ·estado d e 
s itio. P elo contrario, essa é a mais fraca e contraproducente d e 

· todas as armas de defesa da ordem. 
A nossa exp.erlencia o tem demonstrado. A grande arma é 

a lei. 
O SR. MoRAEs BARR~s - Dea;nte do :punhal, que vale a lei? 
O SR. B. DE -MENDON1ÇA SOBRINHO - Pergunta o nobre Senador 

por S. Paulo si, por acaso, o chefe da co•nspiração ou sedição fôr 
Senador ou 1Deputado, d 13 que meios ha de usar o Governo . . . 

O SR. RuY BARBOSA - Solicita o direit.o de processar· e o Co:i-
gresso · concede-·o. 

O '.SR. B .· DE MENDp:"rÇ'A 'SOBRINHO - ·par.a arredar ess.: 
homem, qu e se tortnou sµspeito e perigoso á ordem publica . 

R esponderei ao nopre S enador que S . Ex .' encontra ·esses 
meios no art. 20 · da prropria Constituição . 

:O SR . MOHAES BARIIOS ·~ Mas n égou!se o processo co•htra o:; 
suspeitos e assassinos ~ 

O SR. LErrn E OrTIÇlCA - Os s uspei tos, não; os ':perseguid os 
pelo Exe·cutivo. 

o SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Si por acaso o Sena·dor ou 
Deputado praticou um cr:ime · afia,nçavel. elle não pó de ~~r pres o 
nem processado sem Hcença_ d.a · Bl]a Camm·a: Si, ao . contrario, 
·elle prati cou. um crinúi inafiançav·el, como o 'de couspiraçãb ·ou 
outro qualquer,. no wes~o . art. 20 _ encon~r~-s ?. o reniedio, porquco 

' ' elle. :pôde ser •pi:eso ;?UÍ, f,ll'l.g_ra.n,te. não. ein v~rtüde de um ';ícto po . 
.... li tlco: .. nã-Ô em' vfrtud.'e'º cte' ·uiir 'aéh en:i<er~e'íite" ºdÓ ~stado. ti·e;.:siÜo, 

1. 

1 
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mas em V'irtud.e do proprto críme de que falla o artigo da C:in-
stituição. 

O Sn. LEI'l'E E 011•101c,~ - E' porque o nobn Senador pensa 
que o punhal contra o Presidente da Republica só póde ser mane-
jado por um seu collega. 

o Sii. iMORAES DE BAIUtOS dá um aparte. 
O Sn. B. DE 1MENDONÇA SOBllIXHO - Não ha duvida, pois, Sr. 

Presi.dente, de que o P r esidente da Republica, autorizando a pri-
são de Sena.dores e Deputa·dos . durante o estado de sitio, pelo fa. 
cto de considerar suspensas as immunidades parlamentares, pra-
ticou um ·acto in.c:institucional, um acto illegal, incotTJu, por 
conseguinte, em responsabilidade criminal. 

O SI!. LRuy BARBOS.A - E' que hoje -o cab:i do· machado nos 
está nas mãos, e não olhamos para o dia s eguinte. 

o SR. B. DE MENDONÇA SOBRINHO - Si a Gamara dos Srs. Dépu-
tados, apr.eciando bem todais as provas que existem de actos in-
constitucionaes € illegaes, qu'izesse apurai-os, como era .de .. ·seu 
dever, não ha. duvida nenhuma que, em vez de ter chegado a esta 
Casa uma proposição approvando . os actos praticados pºeio Poder 
Executiv:i durante -o estado de sitio, teria vindo ao Senado, não 
essa p.roposição, ma'S ·os autos com a accusação d ~éretada contra 
o Presidente · da Republica, por ter infringido expressam'E!nte arti-
gos constitucionaes. 

A Gamara. po·rêm, entendeu que não, entendeu que a im-
II!un:idad e ê uma garantia constituci·onal, entend·eu que o Presi-
dente da Republica não praticou uma inconstitucionalidade pren-
dendo e desterrando Senadores e Deputados, e mandou-nos ·a pro-
posição que todos os Srs. Senador·es conhecem, approvando · os 
actos .. praticados ºp elo Poder Exe-cuti:vo . · 

Diz a maioria da Collu.nissão que sómente por esse facto deve 
0 Senado approvar os mesmo-s actos. 

Eu ·entendo · que não, Sr. Pr·esid'en te; entendo que, embora a 
Ca.mara dos Deputa.dos não tivess-e decretll;do a accusação, nós, 

· cj.ue · ·somos o ttfbunal julgador, ernbo·ra essa accusação nã:i ti-
VPsse sÍd'0 lá decreta.da: ipodemos encontrar motivos, provas de :q.ue 
o PoÍler :Jtxecutivo in.corr·eu em responsabili·d•ade. 

Embdra não. o possamos ·ju'!g<J.r, p_o1:que .o _julgamento do S J_ 

.>:-,1'ado . só. pó.d.é sei:. _feito ·_e!ll ."\'i . .rt,u.d~ ·Çi e; ._ ,ac:c1:1s~çã9 ~ecreta.da pe!n 
Qamara ·dos Deputa dos, e!ll tcdo caso podemas negai: o' rro~~o •u lo 
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ás violencias e arbitrariedades commettidas pelo mesmo Poder 
Executivo. 

Pensando assim, Sr. Presid·ente, e vendo que na realidade o 
Poder Executivo incorreu em responsabilidade criminal, foi que 
eu me recusei a assignar o parecer da Commissão n·os termos em 
que .elle se acha lavrado, sem addicionar as palavras - com res-
tricção - porque -realmente sem essa restricção .eu não podia dar 
o meu voto á proposição da Camara. 

E, Sr. Presidente, o Poder Executivo não praticou sómente 
nma inconstitucionalidade prendendo e d.esterrando Senadores e 
Deputados; essa responsabilidade é dupla, po.rque não se limitou 
sómente a um d:Js dous meios constitucionaes, que a Constituição 
deixa á sua disposição para pre.ferir um ou outro, mas serviu-se 
de ambos, pr.end·Emd-o ·e desterrando lto mesmo t empo Senadores e 
Deputados. 

E' verdade que •esta questão jã foi discutida na Camara, pro-
curando_se mostrar que a il'ha de Fernando de Noronha não é um 
presidio, mas lá fico.u evidentemente d·emonstrad·o qu.e a ilha Fer-
nando de Noronha não é 1 mais um pTesidio da União, porém, é um 
presidi.o de um Estado. 

E nestas condições os Senadores e Deputaid-os soffreram as 
duas penas constitucionaes, d•e prisão .e de d-esterro, quando a 
Co•nstituição em s eu art. 80 § 2°, é clarissirna; diz que o •estado 
de sitio só pôde attingir as pessoas, e attingind-o as pessoas, ) 
Pader Executiv:J só pôde usar de um dos dous llleios, ou a prisão 
ou o desterro, mas não ambos conjunctam.ente. 

D SR. !MORAES BARR(\S - Mas para poder desterrar, é prec1sn 
prender. '° SR. B. DE MEN"DONÇA ISOJ3RINHO - A prisão e o desterro quP 
soffreram Senadores e Deputados na ilha de Fernando · r,l.e Noro-
nha, portanto. foi uma ii+constitucionalidade. 

O nçibre Senaidor perguntou como se pôde dar o dest 2rro sem 
a prisão. 

Póde.lse, não ha naqa mais simples. EJ' pre;;:i o cidadão, por 
exemplo, aqui no Rio de .Janeiro, ma:nda_s.e-'O para qualq_uer o.utl·o 
logar do paiz onde elle vai sot:f1~3r. o desterro, mas lá el1e fica 
completamertte livre dentro da irona que lhe ' foi marcada. 

Isto não 's'e deu ·CO'rl:I Senad·ores e Ii1eputados, q.ue a.qui fo.ram 
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presos, remetUdos par.a ilha de F·ernando de Noronha, e lá con-
tinuaram presos, porque ·essa ilha é um presidio. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, tendo o Poder Exec·utivo 
prendido e .desterrado Senadores ·e Deputados para a ilha de Fer-
nando de No·ronha, póde-se dizer que applicou penas contra .esses 

·cidadãos., e por conseguinte ·praticou uma inconstitucionalidade. 
Eu podia descer a.inda, Sr. , Prasidente, á analyse de outros 

act.os inco·nstitucionaes e illegaies praticados pelo Poder :Bixecutivo. 
o Sn. COELHO E CAMPOS dá um aparte. 
o SR. B . DE MENDONÇA SORRINHO - Eu não preciso mais con-

demnar desta tribuna o Governo :pelos actos illegaes que 'praticou; 
ene já foi condemnado, não sómente pela população do paiz, mais 
por todos os poderes constituidos da Nação: foi condemnado pelo 
SE•nado, negando licença para o processo de um Senador; foi con-
demnado pela Camara, negando licença para o processo de Depu-
tados; foi condemnado pelo mais alto tribunal de justiça do •n·osso 
paiz, cuncedendo um habeas-corpus aos ·presos e d·esterraclos que 
se achavam na ilha de ·Fernando de Nor.onha. 

O que resta mais? 
E si ainda restasse alguma cousa a fazer, eu p·ergunto a Y. Ex. 

e ao Senado: de que serviria decretar-se hoje a accusação .do .Sr. 
Presidente da Republica, de que serviria julgai-o, qua111do dê nosso 
julgamento nada poderia resultar? 

Podia resultar a perda ·do logar, ·e a declaração de inâpticlão 
para occupar qualquer outro empreg·o; mas de que serviria isto, 
quando só · faltam -50 ·e poucos dias para o Presidente da Repu-
blica perder de facto o seu Jogar. 

De que nas s·erve mais hoje este processo e esta conclemna-
ção, quan.d:o nada mai·s ·aproveitam, quando o nosso julgamento 
não vem a ser mais do <qu.e um julgamento todo pla.tonico? 

O 8R. GONÇALVES CHAVES - Então, isto é um perdão qu e 
· V. Ex. dá? 

o SR. B. DE MENDONÇA SOB)lINH;O - Uma conclemnação, ~r. 
Presidente, maior do que todas, uma condemna.ção ainda maior 
elo qu.8 .aquella que podia ser inflingicla pelo .SPnado ela Republica, 
já foi inflingicla ao Poder Executivo, ao Presidente da Republica: 
foram todos os pod:eres que, fazendo · côro comm um ·COm a po•pula-
ção do .paiz, deram ·CJ mais frisante exemplo que se póde dar de 
condemnação formal desses actos violentos ·e· arbitrarios, que in-
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delles. 

Esta cond·emnação está feita, e della o Poder Executivo não 
póde livrar-se mais, ·della não póde fugir. 

O SR. CoET,HO CAMPOS - A historia dirá. 
o SR. B. DE MENDON·ÇA SoRRTNHO . - o que poderá dizer a 

historia? 
O que a historia poderá registrar serão aquellas scenas ver-

gonhosas passadas na Secretaria de Policia -e em todas as dele-
gacias desta capital; o qu e a historia poderá registrar, será a 
maior perseguição que jamais se d·esenvolv eu neste paiz contra 
o illustre Presidente do Seinado, contra Senad.or-es e .Deputados 
respeitaveis a quem se lançou a pêcha infamante de assassinos, 
de coparticipantes em um crime inaudíto praticaido á luz do dia, 
no Arsenal de Guerra, contra o Presidente da Republica, crime 
de que foi vi'Ctima o infeliz marechal Bittencourt. 

Isto ê o que a historia poderá registrar; isto ê o •que ficará re-
gistrado ad perpetuam rei me?noriam, para que, deante 'de tão 
est upenda condemnaçãp, nenhum outro Presidente da Republica, 
nem outro Poder ExecutivQ, que se ache na mesma contingencia 
em que se achou este, seja capaz de aceitar tão grav-es . responsa-
bilidades, contando com a approvação incondicional do Senad_o e 
da Camara dos iDeputados. 

Felizmente porém, para honra e gloria deste ·paiz, para ele-
vação do Pode~ Legislativo da Republica, nós vimos que, ·si estes 
actos de vi<>lencias e de arbitrariedade não foram oondemnados 
ha poucos dias na CaJflara dos iDeputados, e si talvez não o sejam 
t:ambem aqui no Senjl.dO, elles já foram· co•ndemnados anteri-or-
mente, quand9 não fo~ aceito aqui . no .Senado, entre applausos ae 
toda a Nação, o pedipo de licen~a para se processar o Senador 
João Cord-eirQ; quando a Camara dos 1Deputados, deb.aixo 'de ma-
nifestações freneticas, •não só dos cidadãos que assistiam áquell:i. 
sessão memoravel, como das proprias senhoras, que das tiibunas 
applaudiam, gesticulavam e fallavam para o r·ecinto da Camara, 
mostran·do assim tudq que aquelle dia foi um dia de verdadeira 
Mtisfação nacional, quando a Camara dos Deputados. vindo · ao 
encontro do Senado •negou tambem a licença para serem pro-
c~ss~dos aquelles be~emeritos iDeputados que tanto se teem ,dls-
tinguido na tribuna da Camara, em prol dos interesses da Nação. 

Eis, Sr. Pr.esi-dente, o que a liistoria poderá registrar. 
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Eu não vim á tribuna, como já disse -a V. Ex. e ao Senado, 
eu •não vim ·á tribuna pro·priamente para discutir os actos pra-
ticados durante o estado de sitio; já os discuti nesta mesma trl-· 
buna, por occasião da discussão da licença'. 

-E daqui mesÍ:no ·eu t!ve occasião oe ler depoimentos que foram 
dados debaixo dos maiores supplicios; d'aqui tive occasião ue 
l'eferir o que se pa·ssou naqu elles dias de lucto, ·po.sso assim dizer, 
qu.8 se seguiram á decretação do estado de sitio. . 

O meti fim hoje nesta tribuna é muito outro: é . unicamente 
cla.r ao Senado as razões que tive para não aceitar i•nteiramente 
o par·ecei· ela Cornm:issão, aceitando-o apenas em partes ' e assi-
gnando"o ·cori1 certas e -determinadas restricções . 

Sei, Sr . Presid ente, que mais de uma vez teem sido rejeita'. 
das nesta Casa, emendas a respeito das imml.l'nidades parlamenta-
res; sei q·ue aqui como na outra casa do Parla.manto não se te~ 
declarado expressamente que as immunidades ficam suspensas 
durantE) o estado cl-e sitio ... 

o SR. COELHO ~: C .1HLPOR .Já se declarou. 
O SR. B. DE MJ;JNDON"ÇA SonRINHo - ... "mas em todo o cas9 

·muitas emendas teem si-elo rejeitadas, como -que dando a enten-
der "que as immU'nidades .parlamentares ficam compr.ehendidas no 
numero das garantias constitucion·aes que podem ser suspensa.s 
durante o estado d.e siqo:. 

Insurgindo-me contra esta ·doutrina, que tem sid-o aceita ~qui 
e na outra casa do Congresso, eu -aproveito ainda uma vez a op-
portu•nidade que se me offerece nesta ·discussão .para mandar á 
Mesa e submetter á consideração do Senado uma emenda. 

Bem esta emenda, Sr. Presidente, . eu :µão posso absolutamente 
approvar .os actos praticados durante -o estado de si·tio, porque 
approval"°s, nestas condições, seri·a dar o . meu consentimento e 
todas estas scenas revoltantes que se passara~ durante a .vigen-
cia do sitio. , 

Para que ·eu possa dar meu v-oto á proposi_ção da _ Camara dos 
Deputados é pr-eciso que seja aprese.'lltada emenda restringindo a 
mesma proposição. F-oi para ist o Que vim á tribuna; e peço lí-
'cença ao S·enado ' para ler a emenda que vou submetter á consi-
deração d-a Casa. (Lê. ) 

Eram estas. Sr. Presidente, as palavras que eu tinha a dizer. 
Sento-me agrad-eci;•ndo a.o Senado a attenção com Que me ouviu. 
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E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a s~
guinte emenda: 

Substitua-se o artigo unico I>elo seguinte: 
Ficam approvaci.os os actas praticados pelo Poder Executivo, 

durante o estado de sitio, menos as prisões e d.esterro de Sena-
dores e Deputados, que tiveram logar antes e durante a vigenci .. , 
d·o si.ti-0, visto como, não podendo ser comprehendidas no numero 
das garantias constitucionaes as immunidades .parlamentares, os 
Senadores e Deputados só podem s·er presos e processados crimi-
nalmente, nos termos do art. 20 da Constituição Federal. 

Sala das sessões, em 21 de setembro de 1898. - B. ae Men· 
donça Sobrinho. 

O S'R. VIRGILIO DAMAZIO .deve naturalmente defender 
o ;parecer, do qual tev.e a honra de ser o relator; mas não é este 
o motivo unico, pelo qual toma a palavra. 

Toma-a de convicção; toma.a porque convem ·estabelecer dou-
trina; e a doutrina exarada no parecer é a verdadeiramente con · 
situci-0nal; toma-a, final'mente, porque é mister que uma vez por 
todas se comprehenda ~ue não está na altura do decoro do Se-
nado tr-ansformar questqes cerno a de que se trata, que são fran-
eamente políticas, mas que não são parti-darias, em questões em 
que transpire e domi•n.e a paixão partidaria, mas a pa1xa-0 cega, 
e abs-0luta:mente avessa a todos os· princípios de <lireitos, todos os 
fundamentos da razão. 

Começa analysando e ·~ombatend-0 a emenda apresentada pelo 
'Ilobre .Senador das Alag,ôas, a cujo discurso responde; sustentando 
o parece'r, que relatou, e a sua conclusão. 

O orador desenv.olve longamente a sua argumentação, qu'~ 

apoia com a opinião qe publicistas e criminalistas n<itaveis, e 
conclue certo d.e que será n,pprovada pe1lo Senado a proposição da 
Camara. 

O seu .discur.s-o será depois publicado. (*) 

O SR. PRESIDENTE - Estan<lo muito a"·esumido o 1mmer-0 
dos · Srs. Senador.es presentes e .tratando-se de assumpto impor-
tante fica adia<la a discussão. 

( •) Nã o co.nsta dos A.1inci~s o discurso integral dó õrarlor. 



SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO 

O SR. RUY BARBOSA ( *) declara entrar no debate, menos 2a discussão aa 
por consultar o seu go·sto do ·que por .consultar o seu dever. proposição 

Entra no debate porque, á vista do rumo que ell e tomou, falta- n. 32 ' 
ria ao seu dever si o não fizesse. 

Não fosse a d·outrin.a sustentada no parecer que se discute, e 
o seu pro.posito era limitar-se a dar silenciosamente o s·eu voto, 
de accor'd.o com as suas opiniões emittidas sobre os actos do Go .. 
verno durante 'o ·estado de sitio. 

Após ainda esse pa;recer, o seu proposito era simplesmente 
fazer ligeiras consid·erações <So·bre a doutrina nelle contida, que lhe 
repugna, mas a.s opiniões emittidas na vespera pelos ap.artes dados 
.pelo nobre Sen.ador por ·S. Paulo alargaram o c? . .mpo de sua aspir.a-
ção, impondo-lh·e a necessidade d·e vir ã tribuna defender princi-
pios que julgava firmes e que põe em duvida a doutrin.a em que se 
estriba o parecer da honrada Commissão que .não lhe parecem 
principias constitucionaes. 

ü .S·enado lhe ha de perrnittir, pois, que .principie .por exami-
nal-a ligeir.amente em seus fundamentos. 

Si essa doutrina é verdadeira com effeito, o debate que se trava 
no S•enado não se ·póde justificar. 

A opinião sustL'citaida pela Commissão de Constituição, Poderes 
e Diplomacia, em verda,de, reduz as attribuições do Senado 1no as-
surnpto ã hypothese .d-a v·erificação pela Çamara de abusos, verda-
deiros delictos commettidos pela autoridade executiv.a no uso das 
faculd.ades. que lhe confere o •estado de sitio. Esta não é, segundo 
parece, a doutrina constitucional, porque .a Constituição conferiu 
cumulativa.mente ãs duas Camaras a attribuição de conhecer d·estes 

( º) E~ te üisourso nilo foi r e vis lo pelo orador. 

20 
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actos, e da ma,nifestação, na maior amplitude, ele suas opiniões a 
respeito ·cleUes. 

Em todos os paizes, não sómente nos paizes ele r.egimen parla-
mentar a que •Se reforiu na y.espera o · relator da Commissão, mas 
em todos os paiz.es .id·enticos, como os Estados Unidos, nunca se 
contestou o direito ·d•e se pronunci.arem as duas Casas a r·esp.eito d.as 
attribuições do Governo, no ex·ercicio ·elas faculdades ·exoepcionaes 
que lhe foram conferidas, já pela .autoridad·e d.a tradição, já pela 
autoridade da lei, ·e isto princip,almente .entre nós . 

..A autortdade da tradição, :porque ·nesbe paiz, d'Urante este r.e. 
gimen, entre nós, ·essa doutrina foi sempre incontestada ; porque o 
S.enado, quer ·no .estado d·e sitio ·de 1892, quer nos súcc&ssivos sítios 
{!.e 1893 a 1894, usou sempre, .e sem r estricção, de t.a1 attrfüuição, 
examinando os actos do Governo e pronunciando-se a r espeito clelles 
com a mesma autoridade com que tinha procedido a Camara. 

A autorid.aide ·da lei, a a'UtoridaCLe ·da Constituição, porque esta 
evid•ente.mente nãJo distingue, quanto .ao .exame dos actos do Go-
verno durante o estado ·de sitio, uma da outra Casa do Congn:isso; 
e to.da a vez qu·e a Con~tituição pr.etende firmar uma attribuição 
d•a Camara ou do .•Senado fal-'O ·em .t-ermos que não dieixam possibili-
dad·es de duvi:Çla .a res.peito de qual das d'll.as Camaras a quem essa 
attr1buição se ·commette. 

'E' assim .que, em r elação, por exemplo, ao julgamento -de certos 
funccii:marios, ·ella .estabelece a competencia do .·Senado; · em · r.ela-
ção á faculdade de .accu~ar ficou bem dara .e . mani:Desta a compe-
ten:Cia. da Camara; no ·tocante ã ·appr.ovação d e ·certos act<>s do 
P,oder Executivo·, oomo .:q.omeação para cargos •diplomaticos e para 
logares ·da magistratura sup.eri:or ·da .Republica, •é defi.nida, cl,ara 
e indu<bitavelmente .a cqmpetencia exclusiva ·do Senado. Quando, 
1porém, se refere ao conhecimento dos actos do Governo pr_atioaclos 
·durante o ·estado d e sitio , o texto constitucional não procedeu deste 
modo; disse que d•e sem.> actos o Gover.no ·daria colllh<()cimento ao 
Cong.resso, de onde se to!'na ·evidente que o "direito de oonhecer d.es-
s es -- actos pertence .ao Cqngresso, e, porrtanto a uma ·como a outra 
das duas Camaras que o compõem. 

A disposição .do art. SO, no § 3°, diz que, logo que se i·eunh· 
o. Congresso, o President13 da Republica lhe r elatará, motivando, as 
medidas de· excepção qufl 'lrouverem sido tomadas. <E no § 4° .que 
a~ autor.idades que t enham ordenado t.aies medidas são responsaveis 
;pelos abusos commettidos. 

Como nas hypothese!> de r esponsabiliclades, incontestavelmente 
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o clireito de accusar pertence lá Camara e o ,Senado só o direito 
de julgar., inferiu a honrada Commissã; que a ·comi>etencia deste 
ficava exactamente circumscript,a a julgamentos successivos, d'esde 
que a Camara não tivesse reconhecido a ·existencia de algum 
clelicto. 

1Mas não é isto que 'estabelece o art. 80, porque si o seu § 40 
firma · a respons.abilidacle dos membros ou .agentes ·do Executivo pe_ 
los .abusos commettid>os no uso do estacto d·e sitio, o § 3°, mais 
amplo, p1,eviu a hypothese da inexistencia d·e crimes, e mais ainda 
nessa hypothese esta·beleceu que o Congresso, isto é, .as diuas e.a-
maras componentes do Congresso, successivamente julgarão dos 
actos elo Governo e sobre eHes terão ele pronunciar-se. 

'Si pudesse prevalecer a ·doutrina ·da ·honrada Commissão, diri.a 
qu'e a dia.posição elo .ar t . 80 era uma sui>erfluidad·e, porque si uni-
camente na hypothese ·ele existirem clelictos é que se ·exercita a 
foncção accus.adora da Camar.a .e só então coubesse ao :senado to-
mar conhecimento ·dos actos ·do Governo, o processo morreria na 
outra Cama:ra, expiraria .alli, sempre qu·e 'ella ·entendiesse não hav.er 
caso par.a o e:X·ercicio da sua funcção accusador.a. Mas, em toda a 
hypotllese, ,pela di·sposição constituci.onal, depois cue se ter pronun-
ciado a Camara, o Senado tem de pronunci.ar-se. iLogo, a Constitui-
ção não Testringiu .as funcções desta 1parte do Cong11esso . no 
conhecimento do uelicto verificado pela Camara .. 

E essa funcção, mesmo nos casos da nã:o 'existencia de delictos, 
póde applkaT-se a hypotllese .não .menos graves, nas quaies o p,aiz 
tenha n·ecessid.ad·e solemne d·e que as duas Camaras tomem •conhecL 
mento elos ructos elo Governo e sobre elles se pronunciem. 

Raras vezes no mouerno r egimen constituci.on.al, raras vezes 
no regímen republicano, se terá d'e veri.ficar a accusação elo Chefe 
elo Estado, se .terá .de tornar ·ef:fectivo ·esse r ecurso extr·e:mo contra 
abusos supremos 'elo poder; muitas vezes, recon.Jlecen<1o mesmo a 
.existe11da d·e faltas, de er.ros ·e de viol,açõoo das leis, o Co-ngresso 
terá <1e recuar a:nte as consequencias grav.es de fazer sentar o Chefe 
elo Estado no bamco dos J'éos. 

Não :obstante, 1porém, .a voz ·do Con·gresso, conclemna.ndo actos 
do Governo, não se torn.a. 'menos necessaria, porque o 'Congresso 
não exerce sómente 'ª funcção 1cLe Jazer leis, não 'exerce sómente ·a 
ftmcção de julgar 1os crimes politicos ·e as autoriclad·es ~upremas; 
eXJerce ainda a funcçã:o d:e pmtica.r certas facuJ.dades executiv,as, des-
membrancl·o-as em seu favor; ·exerce ainda uma outra, a funcção 
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mor.ai, politica e educadora, cujas consequencias nrio são muitas 
vez·es menos grav·es. 

Velar pela Constituição não ·é sõmeinte fazer leis que eslabelc-
çam a rep:ressão •claquelles que as infringem; é muitas vezes cla-
mar peLa verdadeira interpretação constitucion.al, estabeleoer a ·boa 
jurisprudencia, firmar preced•enl·es para o futuro. iE dessa attribui-
ção entende que o Senado não S·e pôde despojar, como pretende a 
doutrina emitt.ida pela nobre Commissão. 

Felizmente, acredita o ora.dor que ella não encontrará apoi0 
no .Senado (ap".Jiaclo), porque si successivamente .ene se ·fôr d·espo. 
janelo das ·attribuições que a +Constituição lhe conferiu em ·bam dos 
Interesses politicos, isto a bem hoje de um e ·amanhã de outro 
dos lados da Casa, hontem em favor da oµposição, hoj e em favor 
da maioria, 'ª que ficaria reduzida ·em.ultima analys·e a situação do 
Senado no regiJiiein constitucion.al? 

Feitas estas obsarvaçõ.es, em re·lação á doutrbia da honrada 
Commissão, lav.rado deste modo o seu protesto, entra o orador em 
an.alyse .ae alguns pontos do debate para propugnar princípios que 
para elle já eram conquü;tas definitivas, mas que a autorizada opi-
nião de illustres membros da Casa lhe fez ver que correm ainda 
risco de séria contestaçã.o neste r egime.n . 

Quando, após o attentado de 5 de Novembro, deu ao Governo 
o estado de sitio, estava implicita no seu voto a condição de que ,1 

Governo usaria daquella medida dentro dos limites constitucio-
naes. 

Su.as 01pi1niões a este resp eito se haviam manifestado por modo 
tão solemne, que, si o Governo prez·a a honra daquelles que .o apoiam 
não tinha o direito de es11e·r ar o seu apoio, desde que faltass e a essas 
condições. 

<Muito cedo habituou-se, na po!itic.a, a pauta.r os scms actos. 
não p·el·as opiniões alheias, mas pelas suas. 

Foi por isso que, logo no começo della, de1rntado elaito á As .. 
sembléa Legi·sl.ativa, sob o imperio, recusou a sua assignatura ao 
projecto da Constituinte constituida, obra do Ministerio 1Sinimbú, 
ao qual o orador prestav8r o apoio ,c]o seu concurso, •e ao la:do do qual 
militavam os seus chefe9 politicos na Bahia. · · - '. 

IAssignado por 73 membros .aa Cam.ara ·dos Deputados, com o 
apoio de uma situação ~ova ·e pujante, nem .por isso esse projecto 
se impoz ao seu assentimento; porque a sua conscienc:ia politica, 
ainda que de moço dependente, sem futuro, sem tradições ain da. 
s€m pr.e.stigio ele especie alguma ... 



309 

O ·SH. SEVERmo VIEIRA - Tinha o prestigio de seus mcritos. 
O Su. Ruy BARBOSA - ... po·rque a sua consciencia de moço se 

revoltava, desde então, contra essa idéa, a que havia de ser sa_ 
crificada a ·doutrina liberal e a que deveria o seu ultimo sacri-
fício o imperio, mais tarde. 

Seguindo sempre estas normas de proceder, não poude accei-
tar a honra tão elevada e tão immerecida que lhe fez o ultimo 
gover·no do imperio, não só lhe offerecendo, mas instando com os 
maiores •esforços cc.m o orador, pela acceitação da mais política 
das pastas do gabinete. 

Não podia haver maior distincção do que a de collaborar ao 
laclo de um dos mais illustres chefes do imperio. 

No·s te·rmos em que essa offerta lhe era feita, ·envolvia um 
constrangimento para si, na hypothese da sua recusa. 

Surprehendido c·om ella, o honrado chefe daquelle gabinete 
desconh e.ceu QS fundamentos da .sua recusa, dizendo-lhe que ella 
não importava uma deserção dos seus principio·s; que acceitando 
a pasta de ministro do imperio, sob um gabineta descentralizador, 
o orador não 'faria a fede.ração; mas que com a descentralização, 
que esse ministeria. ia fazer, ·e·ra meio caminho andaido para ella; 
e onde terminasse a missão daqnelle gabinete, cpntinua·rlia a 
sua. 

Fiel sempre aos seus principios, que advogara na imprensa, 
sempre entendeu o l·adicalismo .comQ tinha ensinado, sob o mL 
nisterio franoez, Jules Simon, isto é, coma. um systema em qu e 
se pregam as Teformas completas, ma.s se acceitam as ·!1efor.mas 
parciaes, ccmo caminho para a,s outras. 

, a sua .situação peculiar, ·porém, 0 orador não· queria concor·-
rer com m exemplo que, aos •O lho·s do publico, habituado a ver 
os hom sns oliticos desertarem 1successivamente áis suas idéas, 
po,deria parecer que concorreria para a desmoralização crescente 
das nossas institiuções. 

Eis ahi por que, com outras responsabilidades no novo regL 
men, com a collaboração que n•elle lhe coube, CQmprehendeu sem-
pre que lhe cabia estricta:mente o dever de não ·sacrificar a con-
veniencias po.Jiticas o·s princípios constitucionaes. 

Não seria agora, de·pois ·de quasi velho, que viria a.bandonar 
estas antigas norma.s de seu procedimento, para favor ecer in-
teress@s, quaesquer que fos·sem, da política r epublicana. 
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A sua opposição, po-rtanto, aos .actooS do gov·e·rno, desde que 
esses actos ·exorbitavam dos principios que sempre advogara, em 
relação ao, estado de sitio, ·era inevitavel. Julgou, mesmo, o .ora-
dor ter traça:do a defesa mais l egitima e :razoavel do procedL 
mento do gove.rno, nessa hopothese, quando•, i·equerendo ha11eas_ 
corpus em fav,or dos presos destJenado.s 'politicos, disse que o go-
ver'llo tinha procedido cohei•entémente, harmonizando os seus 
actos com a:s doutrinas firmadas pela jurisprud·encia dos gov·er-
nos anteriore.s, que ·elle till'ha acompanhado ie applaudido. 

Era seu proposito com isto, rendendo homenagem á cohcre·u-
cia do Governo, reclamar delle, ele seus sustentador,es, o mesmo 
r espeito para com a sua . .. 

O SR . .SEVERINO VnmtA - Apoiado. Neste ponto tem toda a 
·razão. 

O SR. RuY BA.RBOSA - ... porque nunca hypothecou a sua 
consciencia e a sua honra a governo algum ; nem g·overnos que 
se prezam podem pretender que seus sustentadores o façam. 

Não tinha · que consultar, não tinha que annunciar; o seu 
procedimento devia ser !,previsto, era logico ; e qualquer outro 
procedimento o teria inhabilítaclo para continuar a servir o s ~u 
paiz no posto que occup~L. 

Não podia ser ·embi,Lraço a esse 'Pro.cedimento a ·divergencia 
poliüca que o separava dos victimados por esses actos do Go-
verno, porque sempre se habituou, pela cultura juridica do esp\ 
rito e pela cultura dos principi:os nmraes, a abstrahir de indivi-
duaJi.dades particula1·es, quando, se trata da defesa dos principio~, 
.das idéas, ·das grandes causas sociaes, e não haveria nunca ini-
mizades, füssentimentos ou desforras, que o detivessem deante 
da defesa franca de• di11eito, porque essa o pudesse collocar em 
difficu1daides perante os ·seus amigos d•e hontem ou de hoje. 

Procedeu sempre ast,1im, não por idolatria da coherencia, q;icM'-

que ·COherencia para ·o Ofador não tem sinãio O valor da expressão 
da fidelidade. 

Qua:ndo .as convicçÕflS mudam, .e já nãio tem razão de ser a 
coherencia, deve 'então succeder a eJ'Ja a confissão framca do 
erro•, a penitencia, que nobilita e eleva •OS espiritos superiores; 
emquamto, porém, as cop.vicções não mudarem, não deve mudr.r 
.o procedimento do hom(Jm politico. 

Não proced"e, portanto, por idolatria dii. coherencin., n em pelp 
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ridiculo amor do -effeito, por esse orgulho incommenstu·avel dos 
preoccupados de gran·deza, de que o a,ccusa a tolice, ou a ma_ 
J:gnidade dos liberalistaiS litterarios ou politicos CapOiaàos); de 
que o accusam aquelles que nunca o conheceram, que nunca se 
.approximara.m de sua pessoa. Mas, porque crê na consciencia, por-
nue crê na honra, po·rque crê no deve:t\ porque crê na responsa-
bilidade, porque entende que essa responsabilidade se torna effe-
ct.iva pa;ra nós n este mundo pelo juízo dos homens, no outro pela 
fatalidade das sentenQas divinas; porque crê que ·essa .responsa_ 
bilidade não é menor para os homens publicas do que para os 
homens particulares que, lá no circulo limitado da familia, em 
que Deus nos ·deu a responsabilidade de chefes, infinitamienÇc 
maior se torna pelos nossos actos na vida publica, em relação á 
Patria e á Humanidade. 

1S i na sua casa não se a.stentam as imag.ens · os symbo1os dú 
eulto, como dizem aquelles que parece não entrara!Il na sua in-
timidade sinão para dlffamal-a, seus filhos sempre .ouviram da 
sua bocca as mesmas palavras de fé que o orador ouviu dos 1abios 
de seus paes. (Muito beni .) 

Não a fé que se iibsa.rve no .culto exterior, para nos deixar á 
larga o coração ·em todas as tra nsacções contra -0 dever e a ver-
dade (cipo iaàos) ; mas a fé .que se traduz em um sentimento pro-
fundo e absoluto, consubstanciado com a nossa vida em todos os 
sE:us actos qa existencia .de uma fonte s~pr~ma e eterna da verda-
de e do .d .ev~r . . 

Esse é o seu culto; essa a stta fé. A fé q1ie tem l1onor á men-
tira, a fé qu e lhe véda de commetter uma indignidade, de divini-
sar as almas pequeninas, ou de aviltar as grandes · almas. A fé 
pela ual lucta e luctará na sua · vida . política, essa fé, cuja falta 
tE·ln con mpido os nossos costumes pub'licos, essa fé, cuja, aJilSElll-
.cia é uma das causas mais graves da nossa decadencia nacronal. 
"(A pOriciàós.) 

Não · participa, cerno o honrado · Senador pelo Estado .Çle São 
Paulo, da confiança qu e S. Ex. parece ter nas virtudes do estado 
ele sitib. 

Tem mais de uma vez. dito que fez 0 · maior <dos sacrificios 
da sua ·vida peliti ca, concedendo ao Governo essa faculdade. , .Fel-o 
pela· confianca· que o Go,verno lh e inapirava, J'el -,!J pela graviclarle 

• exrepclcmaJ · .el as circtnQStHncias. · · ·· ... · "u 
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o SR. SEVERINO VIEIRA - Apoiado. 
O SR. RÚY BARBOSA - ... fel-o, porque no fundo da sua con_ 

sciencia lhe assoberbava a responsabilidade de r ecusal-a. 
ü SR. SEVERINO VIEIRA - Muito bem! 
O Sa. RuY BARBOSA - Mas a experiencia o tem convencido 

da inutilidade desta arma; e desejaria, si pude~s e, v-el-ia desappa_ 
recer da face do nosso regímen constitucional. 

Para que nos têm servido o·s estados de sitio? 
Primeiro, o estado <te siüo de 1892 serviu para offerecer ao 

paiz o primeiro espectaculo de .uma pe11seguiQão .po.Utica pratica-
da ·em nome do principio republicano. 

·Para que serviram os estados de sitio de 1893 e 1894? 
Foram esses -estados de sitio que venceram a revolta? 
Não; a r-evolta fo,i venci-da pelas , armaiS, P·ela superioridade 

do numero e da forQa, pe1o heroísmo dos nossos soldados. 
A revolta foi vencida na lucta em campo aberto entre o pa-

triotismo brazileiro e o patriotismo brazilei!·o; venceu o numero 
e a superioridade das armas. 

O estado de sitio serv)iu unicamente para encher de innocen_ 
tes as prisões do Rio de Ja.neiro, para crear ã revolta sympa-
thias que ella não tinha, p:,tra augmentar o circulo de rebeldes, d9s 
que não ousaram correr -O/> ·perigos da lucta nos campos abertos, 
I!las faziam votos pe1o triumpho ·da revolta. 

Para que serviu o estado de sitio ·d-e 1897? ·Para que ·O Go-
verno sahisse delle descrep.te de nossas instituiQões, accusando o 
Poder Judlciario, o Supre:pi<> Tribunal F'ederal, o J.ury e o Con-
gresso. 

A ·experiencia dos estados de sitio entre nós está feita. 
·E' uma arma temerosa e fatal, que pôde ser util ·em contin_ 

gencias extremas, para os governos educados nos dev-eres da vida 
publica, mas que, nas raça,1,> apaixonaidas e ardentes como a nossa., 
entregues a mãos inexperi.entes, e occasionada á. imprudencia, ao 
excesso ·das nossas luctas políticas, não serve sinão para crear dif-
ficu1dades ao Govern-0 ·e PElrigos ãs instituiQões. 

O Go·verno não nos podia -0fferecer argumentos mais so1'e-
mnes do perigo que ·essa instituiQão encerra. 

O n0<bre Senador pelo Estado de S. Paulo fallou na vespe-
ra nos crimes do punhal, · intervindo na vida politica, crimes con_ 
tra os qua.es parece que ao Governo EJe nãQ o!ferece outro amparo 
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sinão o de estado de sitio, o das medidas excepcionaes que elle 
autoriza. 

Mas não é só a existencia do Chefe do Estado a ameaçada 
pelo-s crimes do punhal; e perante a lei, nos po·vos civilizados, tão 
PI'eciosa é a vida dos ultimas dos h::imens, quanto a do mais emi-
nente dos cidadãos. (Apoiados.) 

Os attentados contra os Chefes de Estada. se €Stão rep etindo 
contin uamente na Europa e na America, sem que sirvam de fun -
damento para a decretaçã:i de estado ele sitio (apoiaclos); att2n-
tados qu e revestem as fórmas maia barb1ras, mais hediondas e 
mais infames! 

IJl[esmo as velhas monarchias já encontravam nas leis ordi. 
narias, na lea.ldade de sua po·licia, na intelligencia dos s~us agen-
tes, os meios nec essarios para a r epnssão que esses crim es lhe 
impõem. 

Não foi porque o punhal d:is assassinos se tiv .;sse levantado 
cO"ntra o p eito do Presidente da Republica que se julgou obrigado 
a conceder ao Governo o es tado de sitb, mas porque um conjuu-
cto de circumstancias cada qual mais grave, trazidas ao seu co-
nhecimento umas, outras conhecidas mas não discutidas no re_ 
cinto do S€nado, actuavam s::ibre a nossa consciencia e creavam 
um.a grande responsabilidade para aquelles que r espondessem com 
uma recusa aos pedidos v.ehementes do Governo. (Muito bem.) 

O crime de 5 de novembr.:i não se deu sinão porque o Gover-
no faltou ao s.eu dever em relação ao• crime de 6 de março, e 
porque a policia faltou ao seu dever em rr.lação ao chefe do Es-
tado. 

Nem todos os que hoje se Indignam contra o punhal de 5 de 
novem · tiveram a m esma indignação contra o punhal de 6 de 
março. 

Não foi s na impr.ensa violenta e radical que os factos 1a-
mentaveis de março se explicaram ca.mo resulta.do natural das 
excitações p:ipulares, como expio.são do patriotismo republicano. 

Não! No proprio mundo official houve, pele· menos, · a cum_ 
p1icid.::tde de uma fraqueza indesculpavel; nas altas regiões do 
poder não houve a energia necessaria á rea.cção contra o crime. 

Alli, pelo menos, se entibiaram os animo•s; alli, pelo m enos, 
se duvidou da efficacia da lei; alli, pelo menos, se entendeu que 
era preciso que a, autoridade recuasse para deixar passar a onda. 
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E aqueHe sangue derramado cahiu sobre a cabeça dos que 
não tiveram a energia de vingal-'o. 

LF'oi a impunidade daquelle crime 0 que gerou e> segundo. 
E não se pode esquecer, o orador pelo menos, diante dos cla-

mores levantados pela s entença absolutorla dos tribunae[; em re-
lação aos· accusados elo crime de março, não se póde esquecer qu e 
a primeira absolvição pronunciada a r espeito delles foi a de um 
acto do chefe do Estado, -onde se collocaram aquelles facto.s entre 
as circumsta.ncias frequentes nas grandes excitações popular·es. 

As .a;bsolvições posterio,res estavam justificadas por esta, por_ 
que a verdade, reconhecida por todos, é que o crime de março 
não fo i consequencia de uma excitação p:ipular, foi uma tempes-
tade local, um conflicto de ruas, uma o'bra mesquinha de paixões 
limitadas, com os quaes não concorreu o sentimento nacional . 
( A poiacios.) 

Foram factos que horrorisaram o espirito publico no paiz e 
nesta cidade . (ApoiacLoB.) Foram fact os dos quaes o espirito pu-
blico recu:iu tomado de pavor. 

A fraqueza criminc~a das autoridades permittiu que os as-
sassinos escapa:ssem, permittiu qu e se delissem as provas, per_ 
mittfu que se difficultasse a acção da justiça . E, quand.o esta YP.iu, 
taJ'dia, arr.efecida já a lj-tmosphera de indignação provocada pelo 
crime, a habilidade do.s advogados não se esqueceu de agitar aos 
olhos da justiça po·pular a palavra do Governo, attribuiudo o cri-
Jl1e de março a excitações populares. 

O exame dos factos demonstra solemnemente a justiça das 
suas accusações n este p::m.to á policia e ao Governo. 

Disse que a policia abandonou o chefe do Estado, como o 
Governo abandonou a lei. 

Os factos que desfecharam no terrível acontecimento de 5 de 
n:ivembro eram previstos, eram notorios nestá cidade, co,nstituiam 
o objecto da conversa geral, todas .as suas cir cumstaucias eram 
preditas, · declinavam-s.e nomes, Jogares, datas, artifidos, tudo 
emfim se sabia. 

·Pela sua parte mais de ·uma vez lhe coube .solicitar a am i-
gos que o pr.ocuravam assustados ·pelas am eaças, mais ,de uma 
vez lhe coube ·solicitar delles o fav.or de se àirigirem á autorida_ 
de para lhe commuuicar o que sabiam. 

Um çlelles, e· crê qu e _ não c.om])]ette · indiscreção cj ecli nand.-O-
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lhe o nome, um delles, official dos mais distinctos que conh ece 
no exercito, foi procurai-o r elatamdo os factos que se julgavam im-
minentes. Aconselhou-o a que os communicasse á autoridade; vol-
tou de 'lá t endo-lhe dito a mais alta autoridade po11clal: "O senh or 
é a ·decima pessoa que me vem relatar estes factos .•· 

Estr' s fac:tos eram a narração prévia dos acontecimenta.s qu e 
se verifcaram a 5 de novembro. Entretanto, desamparado, sósL 
nho, o chefe de Esta.ao po·ude r eceber 0 golpe que o ameaçou no 
Arsenal de Guerra, e poude verificar-se na pessoa do Ministra o 
crime qu e lhe tirou a vida, sem que a policia acordasse, sem que 
pudesse acudir n em ao chefe de Estado nem ao Ministro. 

UM SR. SENADOR - E elle continúa integralmente ahi. 
O SR. RUY BARBOSA - Com effeito, não parece que aquelles 

factos aba1assem a confiança do Governo nos seus agentes, pelo 
contrario, como qu e a estr e-itaram. 

P.ela sua parte, não - t em contra os agentes de policia, contra'. 
o cidadão que ex·erce a chefia de policia, a menor prevenção pes-
soal; cumpriu simplesmente um dever, quando se discutiu o esta-
do ele sitio, ·cumpriu simplesmente um dev er fazendo sentir ao 
Governo a culpabiliclacle incontestavel ol.i , pelo menos, a incapaci-
dade eviden te ela autoridad e po:ii ~ial , e, portanto, a sua r espousa_ 
bilidade nos factos lamen taveis ele 5 de novembro. 

Qual seria o paiz no mundo Am que, depois de um-- fll•:to como 
aquel!e, as autoridades policiaes, cuja incapacidade se acabava 
de manifestar tão estrondosamente, continuassem a me1'ücr.r do 
Gov-erno a mesma confiança, o m esmo apoio? 

•Em 1858, si não se engana, quando se deu em Pariz o attei}-
tado Orsini, verdadeiro trovão em céo limpo, facto inesperado, 
tanto~:-~u~nto era uma con-spiração de interesses estrangeiros, 
obra de u~·l!:;--entureiro audaz, dn patriota apaixonado, de um de:-
fensor da causa italiana, quando se deu este attentado, ao .qual 
escapou milagrosamente a vida do imperador dos fra11c8zer., as 
suas primeiras palavras ao chefe de policia foram estas : "Yotr8 
police m'obsede, mais ne me proti'ge pas ." 

Ninguem podia, entretanto, imaginar o facto que si! verHi-
cC'l1 alli; não havia circumstancia que o prenunciasse; ao passo 
que aqui, durante um longo periodo de tempo, os boatos, denun._ 
cias, rumores, o·s testernunh~s ele cidadãos fidedignos, minuciosa-
p~ente interrogados sobre os factos que. se i·am verifi car, os leva-
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ram á P?,Hcia, sem que esta se lembrasse ào que devia t:izer 
para a salvação do chefe do Estado. 

De quem é a culpa, sinão do Governo, que não deve .abdicar, 
que não deve entregar cega.mente a sua confiança? 

Eis por que, diz o orador, o facto de 5 de novembro é o 
resultado neces:sario do' aband:mo a0 Governo pela policia, do 
abandono da lei pelo GoYerno. 

A sua opinião, portanto, a conclusão qu e tira de todos estes 
factos é que mais vale para o Go·verno uma policia capaz do que 
um estado de sitio mal em pregado. (A.71oiaàos.) 

Nos estados de sitio os Governo.s não se utilizam das armas 
que a lei lhes faculta; não foram observadas no· inquerito as n or-
mas mais elementares n este a.ssumpto. 

E este Governo nada fez, ou não fez cousa nenhuma sinão 
deixar aos criminosos o tempo necessa.rio para destruirem as pro. 
vas accusator.iivs, como si ns documentos esperassem, come, si as 
ca;rtas, as prnvas de uma cc·nspiração esperassem a chegada tardia 
de aut:n·idades que não sabem cumprir o seu dever. 

Ou a policia imaglntva que os criminosos er am tão inhabais 
como ella, ou a policia não tinha nenhum interesse em punir os 
crlminc·sos. 

Quem não deve pagar por iss.o, quem não deve pagar pelos 
descuidos do Governo e da policia é o Poder Judicia.rio, porqne 
tinha a isençã.o no cumprimento do· seu dever. 

Entretant'.l, pela primeira vez, crê o orador, neste regímen, 
não só entre nós como · nps outros paiz es, se deu o espectacu1o do 
Poder Executivo vir accusar per:mte o Legislativo o mais a:lto 
tribunal do paiz, aquelle que concentra em si a mais delicada, a 
mais alta e a mais necessaria aut'.lridade da R epublica. 

As palavras da m ensagem üirigi·da·s pelo Chefe do Estado ao 
Congresso são as seguintes. 

S . Ex. se refere ás decisões do Supremo Tribunal Federal. 
em relação ao habeaB·-corpus. (Lê.) 

<Maior accusação., maior injuria não se podia dirigir á justiça 
d'.l paiz. 

E não se admira o orador de qua essa injuria despertasse no 
seio do Tribunal melindrtes e provocações. 

O SR. SEVERt:'\'O VIEIRA - Não se esqueça V. Ex. de qu e a pro-
vocação partiu de um rn \)rnbro elo Tribunal. 
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O SH . Ruy BARBOSA pede perdão a S. Ex. Os membr.:is do 

Supremo Tribunal Fednal teem o direito, que não se lhes pócle 
contestar, de examinar a constitucionalidade dos acto;;; do Con_ 
gresso e considerai-os nullos quand:i nullos lhes pareçam. 

Si a sernnidade falta a algum dos membros de uma cc'l'pora. 
ção numerosa, não é isto razão para que ·ella s eja accusada por 
excessos desta ordem . 

A historia d:i Supremo Tribunal dos Estados Unidos offerece 
exemplos de juiz·es accusados pc·r embriaguez perderem o logar 
que occupavam, sem que esse facto pudesse jállnais desdourar 
aquella corporação. 

Outros excessos s~ deram na antiga justiça do imp~rio. M:lis 
de um exemplo h:iuve de crimes ainda ma.is grave do que este. 

Mas o que o orad·or diz e sustenta é que ao Supremo Trib1.~

nal não se podia fazer maior injuria do qu e- a de a.ttribuir-1he 
cumplicidade nas paixões politicas . 

Si algum membro daquella corp oração entendeu pôr em du-
·vida a calma do P:ider Executivo, no uso das m edida3 elo ·estado 
de sitio, contestando a legalidade dcs actos do Congresso, não majs 
f: z do que usar de um direito . .. 

O SR. SEvEmNo VmrnA - Si o não fizesse em t~rn10s inju-
riosos . . . 

O S11. RuY BA1rnosA - ... inherentes aos ma.gistraclJs claquelle 
Tribunal. 'Mas, verificado o excesso, justifica elle o do Chefe do 
Estado? 

O Su. SEvl~Rli'\O VrnrnA - Não justifiquei; e V. Ex. sa.be qu~ 
até me externei muito francamente a este respeito . Est;:u ap e?i!l.S 
ass igira: ndo um facto. 

O Sn. uY .BARBOSA - Bem; mas -0 honrado .Senador ha de 
reconhecer a ·i:aude dista.ncia entre os dous factos. De uma parte 
ha um f.acto individual, restricto a um dos membros d.e uma corpo-
ração ... 

O SR. s·i;:v1~HINO VmmA - ,Mas realizado em um recinto que 
cl·eve ·estar isento .de paixões políticas. 

O 'SR . .RuY BARBOSA - E' um acto individual, que não i'llteres-
sa, não ·envolve a responsabilidacl·e collectiva elo Tribunal; e do 
outro lado ha um acto solemne d,o Pod·er Executivo, rEp:l"es.entad'.l 
pelo magistrado, .em cuia pes.soa elle se concrntra. (A.vaiados.) 

o or.ador poderia, n ,produzimlo as palavras cl•e um juiz ameri-
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cano, mostrar como ser.ia consfd·erad-o naquelle paiz um facto dassa 
ordem. 

Mais de uma vez ·entr.e o Poder EJijecutivo ·e o Pod.er Judiciaria 
dos ·Estados Unid-os se levantar.am conf.lictos., mais de uma vez hou-
ve sentenças do Supremo T'l·i'bunal F·ed·eral que não foram obed·eci-
das pelo Presidente da Republica, mai's d•e uma v·ez os sentiroento·s 
pessoaes elo ·Presidente da 'Republica se irritaram diante de obsta-
culos, sem que, entretanto, jámais elles explodissem .em manif.esta-
ções solemn.es, 1em manifestações publicas, .em manifestações offi-
daes contra o Supremo Tribunal. 

·Entre nós, se qu'iz •r-ecus.ar-lhe ü direito d e firmar o principio 
que ·elle :firmou •em T·elação ás immunidades i]}arlamemta.res ·e á du-
ração ·dos .effeit-0s do ·estado cie sítio, invocando-se decisões anterio_ 
r es·, porque o Supremo Trfüunal Jl\ed·el'al, .que nãio teve ·energia para 
resistir ã dict.adura militar, .souhe r esistir á dictadura civil . .. 

O SR. 1SEVERIN0 VIEIRA - Já é ·um progresso a assignalar-se. 
O .SR. 'RuY BARUOSA - ... para estrall'haT-se que elJ.e não tives-

se com o segun.do a me~ma :f.raqueza que -teve com o .primeiro. 
Jllm v·ez de levar a credito do Governo paizano a avntagem de . 

não poc1er ·esmagar a 1'ei como aqueHe, e sem ·r esistencia dos trfou_ 
naes, .em v.ez de levar a c;redito dos trfüunaes a foTtuna de ter pre-
servad-0, P.ara •reagir contra os -excessos ela administração legal, uns 
restos de virilidad·e que lhe faltou para r·esistir á dictadura mili-
tar, em vez ·disto, o qu e ·ri·e p-retend•eu faz,er? 

O orador aponta a inyersão ·monstruosa que se PI'oduz entre nós, 
n.a consciencia m.oral ! 

A d ebilidade na lucta ·pelo tClev.er é invocada como vinculo .de 
tr.ac1ição em nome da ·q11.al se ligam a quelles que nãio tiveram a 
energia •precisa n.as .gr=·pes batalhas, a capitu.lação 11as pequenas! 

De modo que ao absqlutismo 0c1e casaca se offerece tão livre de 
o.bstaculo a face do paiz, como a:o absolutismo de f.arda . 

. E' certo que o tribunal variou nas 1sua:s sentenças . .Mas devem 
todos levantar .;oi,s mãios P·\1ra o céo e ·dar graças a Deus que houves-
se variaJdo n.o sentido da :iustiça e .da liberdade . 

O 1honrado ieaéhcr da µrn:iori-a, seu no1bre collega pela B.ahta, p'l'O-
vecto juris0CJ111sulto como ié, sabe .que nunca se Tecusou á magis-
tratura o ·direito ele acoJI\paTuh.ar a -evolução do ·di-reíto. _ 

O 1SR . !SEVERINO VIEIRA - P erfeitamente, tanto que já ·disse que 
é um rprog.resso 'ª assig.q:alM" a T·esistencia <lo Tribunal ao Poder 
rnxecutivo . 
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bido rnspeitar a decisão <lo ·Supremo Tribuual Federal. 

O 'SR. RuY BARROS.A diz que não se quer regatear ao Poder Exe -
C'ui:"ivo Q merito de ter obedecido á sentença do tribunal, comquan-
to se pudesse ,pôr em .duvida a sua forç.a para fazel-o. 

:O SR. SEVERINO ·:VrnmA - <Se.ria a mesma que tiveram os g.o-
ve1•nos anteriores. 

O .SR. RuY BARIJOSA - As situações são differ entes. 
O S1t. SEvEmKo VIE:rnA - Então não ha motivo para as .accus::t-

ções fe itas contra o Presidente da RepubUca. Si elle nãio tinha força 
para fazer violencias, como füram ellas commettidas? 

O SR. RuY BARBOS~~ - A força nas dictaduras militares não é 
a força ·dos governos civis. 

A dictadura milit.ar tem s eu principal apoio IJla es,pada, na dis-
ciplina dos sokl.a1dos, na ficlehdade .elos generaes; e o governo ci-
vil, só na observancia da lei, e qua•ndo a abandona, e quando a des-
preza, na sua eX'pr.essão suprema, quando attenta contra ella nos 
seus representantes sagraidos, o governo civil perde a sua gr,ande 
força. cie.ante das paixões. 

Aquillo que dá á autoridade legal est.a sagração, que faz elo 
poder inerme uma entidade capaz de impor-se á força das bayoue -
tas, não é sinão esse principio abstr.acto, de fidehdade aos deveres, 
que a lei lihe impõe. 

Quebrada ·esta fidelid.ade, isto é, desarmado o governo, elle não 
poderá manter-se ·e nem se pode ria então calcular as consequen-
cias de um passo tão imprudente. 

Em nome de que interesse se poderia obedecer, inclinar-se 
icleante da d'ict.adura civil, .armada contra a lei, . quaindo esta atti-
tude a confundia com todos os excessos da dictadura militar? Ter-
se-hia collocaido na mesma situação, ou antes h.averia entre uma 
e outra a differença ele que a espada tinha em si a força 1precisa 
para manter a ordem -e o .outro poder d esmoralizado seria afinal 
um trambolho ás instituições •e um fomento ã anarcbia. 

O SR. SEVERIKO VJEmA - Mas V. Ex. s.abe que no entender dos 
adversarios do Sr. Presidente <la R-epublica, essa .força não lhe fal-
tava, porque o accusam de yiolencias. E' a isso riue quero referir-me. 

o Sn. RuY BAH.HORA s.abe riue S . Ex. é um dos que acompanham 
a defesa elos principios pelos quaes propugna. 

0 SR: SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O. Sn. ;R.uY BAimosA felicita-se 1pelo apoio de S . Ex., não re-

cusando ·ao Supremo Tribunal Federal o <lireito de variar de ju-
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risprudencia; o l}ue s erviu -de motivo a {!alunmiarem as causas le-
gitimas a que s·uas ultimas decisões Qbedeceram. 

O tri1burml de 1897 não era o tribunal d·e 1892, nem o -d e 1893 
(ªpoiacios). A quasi totalidade dos seus. membros tinha mudado; 
e em n()me de qu·e coherenci.a, e em nome de que solidariedade fi -
cariam os novos membros 9aque!Ja casa, adstrlctos á respc•usabili .. 
dad·e errouea e inconstitucional dos seus antecesores? ~ " 

O Sn. SEvERil>O VJEmA - Si V. Ex. m e. dá licença para inter-
rompei-o, pergunto-lhe: não houve juizes em 1892 que .votaram em 
sentid-0 contra.rio ·em 1897? 

O SR. Ruy 1BARBOSA - Não sabe si ,houve; maR, si houve. não 
for.am muitos. 

O Sn. SEvERI -o VIEIRA - Acceito a explicação. 
O SR. RuY BARBOSA - Em todo q caso, a conversão é nobilis-

sima . 

O SR. SEVERI ,'\O ViErnA - Perfeitam ênte. 
O 1Sn. •RuY BARBOSA - Os heroes nã'.l são vulgares. Os homens 

talha·dos para resistir á pressão das dieta.duras militares não são 
caracteres communs. 

O SR. SEVERIN'O Vrnma - Perfeitamente. 
O SR. :RuY •BARBOSA - Não é pela situação moral do tribunal, 

sob a pressão das armas, que s~ deve avaliar o preço da justiça'. 
E lia não se fez para. luctar contra homens a·rmados, m.as para im-
por a obediencia aos cidftdãos, d·urante os governos regulares. 

Si houve conversão, ena ·é legitima. Ess.a conv·ersão é ·daqu ellas 
que honram os convertidps e nobilitam as i:astituições. 

O ·Supremo Tríbunal Federal dos Estados Unidos poderá apre-
senta.r ·exemplos solemnissimos de variação da jurisprudencia, em 
assum_ptos dos m.ais graves. 

,Basta.Tá comparar o .período judicia.rio ·de Marshall com o de 
Tanney, os dous grandei:f vultos da magist-ratura americana, .para 
se reconhecer, a um relance ·de olhos, a immensidade e a irrecon-
ciliabilidade das doutrinas sustentadas nas decisões .do primeiro 
e nas decisões do s·egunqo. 

Graves pr incipias, que interessavam a nacionalidade ame.ric1-
na, foram julgados sob a judicatura de Marshall, em s-enUdo a·bso-
lutamente ·diverso . ás decisões que tivzram sob a judicatura d-e 
T·ann ey. 

Esta obedecia á inspiração, á tendencia da federação americ.ana 
para a centralização par~ a diminuição dos cllreito.s cxcr·ssivos dos 
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Est,ados; ·e., graças a essa· inspiração, a que os Estados Un.idos de-
vem a sua conservação politica, ·e graças a essa inspiração a ju-
.r.isp·rud·encia fandada .phr Marshall soffr.eu ,as maiori s modifica-
ções, as transformações as mais completas, ·sob a judica:tura de 
T<anney. 

M;a'is .. do que isto. Um dos mais altos ·membros daquen e Tribünar 
foi Chase,:1que tinha sido iMin1stro ' do Thesour-0 de Lincoln du·ran-
te a guerta, .separatista. 

Fora eUE;i o emissor do papel-moeda, arma necessaria, sem ,a 
qual .teria si.tj,o impossível á União luctar com .as necessidades da 
guerra, imposta pel,a lucta· separatista. 

Pois •esse hemem politico, que, na situação de Ministro do The-
sour.o, ti11ha sido grande responsavel pela emissão do .papel-mo·eda, 
mais tal'de, sentaldo na ·cadeira de membro do Supremo Tribunal. 
foi autor da decisão mais solemn·e, que esta:beleceu a .jnconstitu-
cionaUdade das emissões. 

Esse gl'and·e homem d·e estado teve, n:a sua vida, esse facto 
extraor:d.inario, que ficou sendo a maio,r honra daquella honrada 
ex-is tenda. 

Poderia ler á üas·a ess:as ;pal·avras. 
Como., portanto, justificar .as accusações hoj e levant·aâas contra 

o Supremo Trfüunal Federal, por vairiar de d·ecisões, si, em outros 
paizes; em que a política ·é menos rebelda á boa fé, -0 mesmo indivi-
duo, -0 mesmo hom em publico, que na situação de governo ad-Optara 
medida de tão grande importancia, merece os louvores ·de seu 
paiz, por ter mais tarde, no Supre.mo Tribunal, cond.emnado a 
constitucio•na!ldade dessas nieididas? 

A composição do Tribunal não era a mesma, nem as condições 
em que se proferiu 'ª ulHma decisão er.am .identicas ás da decisão 
primitiva. 

Os mest1·es do rassumpto no dirieíto amerkano teem estabeleci -
do que os arestos não se estabelecem s·inão em pJ.eno tf.i.bunal e 
quand·o eHe deli·bera na pJ.en-itude de sua liberd·ade, fór.a das exci-
tações ,populares que prevalecem durante certo .periodo político. 

Não é, portanto, rua jurisprudenda estabel·ecida so.b a dtct.a1dura 
m~litar, -debaixo da pressão da fo.fluencia, .a qu(l só as .almas pri-
vilegi,adas são capazes de r esistir, não é nessa jurisprudencia que 
hav.emos de busca,r a orientação ju.ridfoa do regímen constitucional. 

Devem-se graças a Deus, por ter permittido que es'se tribu-
na1 soffresse no seu pessoal e na.s suas '\.dQa.s a transformação que 
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soffr.eu, mas não se queira sacrificar -O'S 'Prindpios, devido a essa 
transformação. 

·E ·hoje, ·que elles v·eem firmar uma conquista liberal, nfo1-
guem deserte .para as id·éas retrogradas, .para as idéas illiberaes. 

Ao orador pareca que, · eliminadas deste ·assumpto as paixões 
poJi.ticas, os i•nteresses do governo, a questão· se torna d·e uma cla-
reza acces.sivel aos espiritos mais communs. 

Não póde compreh.end·ar que, tendo-se batid·O hontem por cer-
tos ·principios, se vá ho•ja, que esses principi-0s itriumpham, graças :í. 
capitulação de seus adversarias, r epudiar ess.es princípios, e in-
vocar, como oracuJ.os, os r-epr.esentantes de opiniões oppostas. 

Ess~s princi.pios eram dous: .ais immunidades parlamemta-
res, mantidas durii.nte o• estado de si.tio, e a suspensão dos eê-
feitos d-0 estado de sitio, apenas "EJste .se levantasse. 

Por estes principias se bateu, na tribuna desta Casa, o ci-
daidão que ho1je exerce ao lado do Presld·ante da Republica o cargo 
de Ministro da Justiça e Interior. 

Em discur:;;.o•s i•nflammados, quando se ·pronunciava, com e 
ardor das convicções ~1ais profundas, declarou aquelle illustre 
ci.cladão que pelos princípios contrarias só podiam bater-se go-
vernos de despotas enfurecidos. 

Não lerá -ao Senad-p para não a lon.gar inutilmente o d·abate, 
trechos desse discurso; mas, a insis·tencia com que o actual Mi-
nistro da Justiça lutou por esses pri•ncipios .. . 

O SR. MoRAES BARnps - V. Ex. lembre-se de qua as emendas 
resalvando as immunicta.des parlamentares teem sido rejeitadas 
sempre nesta e na outra Casa do Congresso; portanto não é prin-
cipio assentado; o contrario é que é assentado. 

O Sn. iRuY BA.Rnos4 - Refer e-se agora á duração dos effeitos 
elo estado de si.tio, além do termo dall e. 

O SR . MoRAES BAJ~Ros - Refiro-me só ás immunidaides. 
O SR. iRuY BARBOSA - Dizia o actual Sr. Ministro· da Jus-

tiça: (Lê.) 

Eis, portanto, quajificada por autoridade maior de toda ex·· 
oepção, eis, portanto, qualificada a nature.za da doutrina, á qual 
o Governo julgou co•nvpniente a.ssc<ciar a sua responsabilidade du-
rante ·o uso do ultimo estado de sitio. 

Não se estenderá o oraidor em consideraçõas juridicas para 
aiprecial-a; quiz, apena~, fazer uma rapida r eferencia ao ·assumpto. 
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Mas, não pód·e terminar sem alludir tambein á Questão das 
immunidades parlamentares. 

Disse hontem em aparte ao honrado Senador, e repetirá hoje: 
é uma burla, é uma i•ncongruencia, é um absurdo que uma corpo-
ração instituída para julgar a legalidade dos actos do GO'Verno no 
uso do estado de sitio possa ser desfalcada nos seus membros, 
manipu)ada, preparada pelo proprio Governo seu jurisdiccionado. 

-O SR. MoRAES BARROS - A'hi a doutrina assentaida é que as im-
muni·dad·es não prevalecem contra o estado de sitio. · 

o SR. RuY BARROSA -- Assentada o•nde? 
O SR. MoRAES 'BARROS - Pela rejeição d!l!s emendas que teern 

sido apresenta:drus, resalvando-as, tanto n·esta como na outra ·Casa. 
-O SR. RuY BARBOSA - S. Ex. pede que o perdôe, e diz que na 

Gamara dos Deputados triumphou com o concurso da maioria P 

da minoria o projecto iniciado pelo Dr . . Freitas, illustre mem-
bro daquella Caimara ness e tempo . 

Nesse projecto se achavam reunidos, se achavam co•nsagra-
dos, lado a lado, os dous princípios peles quaies se bate. 

Quer os 'da cessação de effeitos de esta:do de sitio, quer os da 
immunidade parlamentar, durante a vigencia delle. alli se acha. 
vam consagrados. 

Pois bem, esse projecto' passou coro o concurso una;nime cl ~ 

Cama.ra dos Deputados. Foi o leader da opposição, . o iSr . . Fran. 
cisco GJy,ceTio, -quem, levantando-se e dirigindo-se aio autor do pro-
jecto, lhe disse: "dirija V . Ex. a votação". E . dirigida pelo autor 
do proje.cto, a votação unanime daquella Camara lh"e deu o trium-
pho. 

O SR. MoRAES BARROS - Votação que significava "neste estado 
de sitio especial, convem que s·ejam resalvadas as immunidades 
parlamentares". 

O SR. RuY BARBOSA - De modo que não ha salvação pa1;a o ~ 
principias liberaes, porque, condemnaidos hoj e por um i•nteresse 
político, amanhã .por outro, no dia em que uma circumstancia 
feliz lh e!l possa dar uma victor_ia ... 

O SR. MoRAES E BARROS dá um apart-e. 
O SR. RuY BARBOSA - ... consagrada essa victoria, porque 

não se ,explica sinão por um interesse de occasião, esse airesto· n 
mais solemne do ·que os anteriores. 

A suspeição de interesses politicos, essa., si vicia certas deli-
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berações do Cxl'L1gresso, VlCia todas as o.utras. Somos todos . homens 
poll.ticos, divididos em lados e fracções, em grupos e interesses. 

O SR. ~ORAES BARROS - Essa votação mesmo prova que a de-
cretação do .estado de sitio· puro e simples, não resalva immuni-
dades; nes!?a occasião, para resalvar, foi precisa urna votação es-
peçlal da Camara. 

O SR. RuY BAnnosA diz que as leis não se destinam sómente 
a supprir lacunas constituci-ona.es, mas a interpretar a Constitui-
çã-0 e a regulal-a. 

O que se quer, o que se teem querid-0 ha muito tempo os es-
piritos liberaes neste sentido, é que o arbitrio d.o Governo, no uso 
do estado de sitio, fique coarctaido por normas legislativas que o 
limitem. 

Ora, a intenção· do project-0 Freitas era esta, era tambem esta 
a intenção do projeot-0 Filgueiras, ambos dignos de acolhiment:> 
liberal no regimE.'n republicano. 

Infelizmen·te nenhum destes projectos logrou triumphar. 
Não é, porta.ntD', exacta a opinião do honrad-0 Senador quand<l 

s~~tenta que ·OS ar·esto~ parlamentares são contrarios a essa o,pi-
!!lla-O. 

O SR. MORAES BARROS - Perfeitamente exacta; para resalva:. 
as, foi precisa votação especial. 

O 'SR. RúY BARnos4 - De modo que, na doutrina do honrado 
Senador, a consagração de um principio político .em uma lei im-
porta que a declaração desse prinoipi-0 não existia no texto consti-
tucional. 

Nã-0; pelo contrarip, .as leis são •necessarias .para amparar as 
leis; sobretudo, em l'egimen estragado como· o nosso peJ.os sophis -
mas politicos, são necrssarias para •amparar a 'legitimidade das 
disposições constitucioqaes contra os abuoos do poder. 

Todos aquelles qu\! ·defend·eram este pro.jecto, ·eram levados> 
pela convicção <le que, consagrando o .principio das immunidades 
parlamentai,-es, oonsagr11vam uma idéa contida no texto constitu-
cional, incontestavel np seu .espirita ·e clara na sua pr9·pria ex-
pressão. 

O nobre Senador, 11ue condemna com tanta convicção o prln·· 
cip!o das ~mmunidad818 parlamentares ... 

O SR. 1\1:-0RAES BA1mos - Porque não concebo restricções na 
d·efesa da Republica, fluando -0s inimigos <lellas forem congres-
sistas. 
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O SR. RuY BARBOSA - Seja então logico o nobre .SeuadoT e 
oondemne o principio das immunidades... ' 

O SR. MoRAEs BARROS - Durante o cstaclo de sitio, condemuo. 
O Su. RuY BARBOSA -- . . . conclemne ·em absolutó, pO'rque 

uma de duas: ou as immunidaides constitucionaes são privilegio 
individual estabelecido a beneficio elo interesse pessoal do m em-
bro do Congresso·, e então devem ser ·eliminadas, não só durante 
o estado de sitio, como fôra delle, nas 'Cir cumstanciais normaes, 
ou as immll'ni<laides são privilegio institui-do em favor da lnde-
pendencia do Congressa e então, si ha razão paTa que existam em 
circumstancias nor.maes, ha centuplas razões para que existam no 
caso de susipensão de garantias . (Muito bem.) 

As razões que legitimam as immunidacles constitucionaes fôra 
do estado d.e sitio, .tornam-se muito mais ponderosas durante 
elle. 

o SR. MORAES ·BARROS doá um a,parte. 
O Sn. RUY BARBOSA - Não é difficil responder ao nobre Se-

nador. 
Si o perigo vem <le um membro <lo ·Congresso, a Constituiçãc. 

estabeleceu ·OS meios para responsabiUdad·e legal, ·para repressão 
penal do criminoso; o Governo tem deante d·e si a faculdade con-
sütucional de requisitar <lo Congresso auto'rização necessaria par '1 
o .processo do accusado. 

Ah! si a doutrina de S. Ex. se inspira em uma desconfiança 
contra -0 Co•ngresso, por que razão 1ha de :S. Ex. confiar mais no 
Poder Ex;ecutivo? ! 

·E si S . Ex. se inspira em uma desconfiança para com o Con-
gresso, diz então o oraidor, neste caso o crime não é individual. 
neste 'Caso o Congresso é um conluio de criminosos, ou então a. 
revoluçãd invadiu o P.od·er Legislativo, e é futil, é ridicula, é 
inu tll a arma de esta:do de sitio para resistir-lhe . 

o SR. IMoRAEs BARROS - Em 189.3 houve membros <l-0 Con-
gresso compromettidos na rev-ol.ta . 

tQ ·SR . RuY BARBOSA - Em 1·893 havia membros do Congresso 
compromettidos na 1·evolta; e dizem que um desses.· · 

o •SR. MoRAES BARROS - Foi V. Ex.; creio que r·evoltoso á 

força, mas foi. o sn. RUY BARBOSA - . . . -dizem que um desses era o hu-
milde orador que se dirige ao Senado· 

Acceita; não discute; não quer confrontar as posiçõ~s. Não 
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se envergonha da sua, mas não pôde comprehender o alcance do 
argumento. 

O Sn. MonAES BARnos dá um aparte. 
O SR. RuY BARBOSA - Não estava a Republica armada do ·es-

tado de sitio. 
O Sn. MORAES BARROS - Estado de siüo que não teria valor 

contra os congressistas revoltados. 
O Sn. RuY B,rnuosA pede que o p erdõem; não comprehende 

como não teria valor algum; t eria o mesmo valor que teve em 
relação a si, e. a outros accusadm; de conniven·cia na revolta. 

O Sn. MonAEs BA1mos - ·Poderi.am continuar, si o ·estado d-e 
sitio não l'hes fosse applicavel, a açula.r a revolta da tribuna da 
Camara. 

O Sr,. RUY ·BAuuosA nãio conhece ·os oradores que occupa. 
r·am a tribuna da Camara açulando a revolta; m as attribue aos 
membros da outra Camara a . independencia necessaria para não sa-
crificaerm sua ·conscieucia ao receio do estado de sitio. 

Si emmudecemm durante eUe, si durante eUe não levanta-
r am n.aquella Camara a '\foz co·ntra a dictadura, foi porque acha-
vam isto necessari•o, foi porque n:i fundo d·e sua consciencia a 
apoiavam. 

Não qu er pesar as intenções de ninguem ; crê, porém, que, 
mesmo no period·o do estf!!do de sitio·, depois de aberta a r evolta, 
houve na Cainara dos Deputados voz.es eloquentes que se levan-
taram contra os excessos da dictadura, alguns dos quaes adquL 
riram então, por este acto de abnegação quasi heroica, um dos 
melhores titulo•s de r ecomprnndaçãio na sua carreira ]:JO!itica. 

Si S. Ex. lhe permi.tte, citará 0 nome do ex-d·Jput!Ldo E.pita-
cio Pessoa. O seu grande discurso, inventario das inconstitucio~ 

nalidades da dictadura, f<,Joi o proferido na Camara dos Deputados 
depois de aberta a revolta e de declara do o estado d.e sitio. 

O SR. MoRAES BAJ!R01\I - Pode.se estigin.atisar c·s actos da di-
eta.dura e .ao mesmo tempo condemnar a r evolta. 

O Sli. RuY B ARBOSA não ·está faz endo um curso de defesa 
da. revolta; e agradece o·~ apartes do n obre Senador, que o estão 
obrigando a d·esfiar melhpr -estas questões. 

Chama apenas a attqnção do Senado para esta perigosa dou-
trina, porque, ·si 'O esta.d.o ·de s i·tio é necessario P.ara s.uffocar na 
bocca dos m embroos do C,ongr.esso os irnpetos de açular da tribu-
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na da Camara ou .do Senado a revolta declarada, si este é u1u 
dos fins do estado de sitio, ·e si, no uso do estado do sitio para 
conter os Deputados e Senadores perigosos, o Gov erno tP.m o di-
reito de reoolher, de aferrolhar os mernlJros do Congresso que SJ 

tonarem ineursos na suspeita ele aç;ularem a revolta, diga S. Jilx. 
qual a garantia dos espíritos independentes, qual a garantia das 
almas liberaes, qual a garantia das resistencias constitucionaes, na 
tribuna da Camara ou do Senado, contra os Governos arbitrarios 
e absolutos. 

Si o 'Marechal •Floriano, melindraJClo pela manifestação do 
Deputado Epitacio Pessoa, o quizesse responsabilizar pelo crL 
me de açular, com a sua opposição na tr ibuna da Camara cios 
Deputados, a revolta declarada, - não estava elle pela doutrina 
do honrad-o Senador armado legalmente com o meio de ·fazel--o, en-
volvendo na taxa de cump!ice da revolta um representante da Na-
ção, qu e nã.o tinha feito mais do que obedecer á sua consciencia, 
dando a uma grande parte da c•pinião do paiz uma voz autorizada 
e eloquente naque1la tribuna? 

As doutrinas constitucionaes se resentem no paiz da disposL 
ção revessa dos homens politicos_ do espírito francez e despotico, 
do espírito illiberal, ás no•rmas do verdadeiro r egímen constitu-
cional. 

Aqui se faz do Poder Executivo um no.Z~ me tamgere: o Poder 
Ex·ecutivo não pecca, e por isto t-odos o armam com o estado de 
sitio illimitado para se defender contra os excessos do Poder Le-
gislativo. 

O SR. MoHAES BARROS - E' preciso que o estado de sitio seja 
illimitado ou que não o seja. 

O SR. R1; Y BARBOSA pede que o nobre Senador o deixe ra-
ciocinar, .porque os seus apartes lhe vão rasgando successivamen-
te novos horiso.ntes. (Rwo.) 

o Poder Executivo não pecca, e pO<r isto são poucas todas 
as armas qu e lhe confiam para defender a ordem e a Republica, e 
por isso dá-se-lhe até o direito de prender e desterrar Senadores 
e Deputados! 

O Poder Executivo nãa erra, e, por isso, contra as sentenças 
dos tribunaes que o accusaram de err o e d·e abuso, contra as sen-
tenças dos tribunaes deve-se reconhecer sempre a autoridade su-
perior do Poder Executivo. 
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Na doutrina americana o poder judiciario, o Supremo Tribu_ 
nal Federal ê o juiz das suas attribuições. Uma sentença é uma 
sentença: não pôde ser julgada por outro poder. Será desattendi-
da; poderá ser violada, desraspeitada; mas não pôde ser julgada. 
E, quando o Poder Executivo toma a si a responsabilidade gra-
víssima d·e desattencler a uma sentença do po·der judiciaria, não 
ê porque este diTeito lhe seja reconheci·do pela:s leis: ê po1:que 
eHe se julga, por um interesse superio·r, que o orador não ac_ 
ceita, habilitado a se collocar acima das leis e dos tribunaes. 

Mas, si o honrado Senador conceder ao Poder Executivo o 
direito de apreciar as sentenças do Supremo Tribunal Federal. .. 

{) SR. MonaES BARROS - Não me manifestei sobre isto. 
O SR. R uY BARBOSA refere-s·e á doutrina g.eral dos advogados 

do Poder Executivo. 
Se esta doutrina lhe reconhece o' direito de apreciar as sen_ 

tenças do Supremo Tribunal Federal, como foram apreciadas na 
mensagem do Presidente da Republica ao Congresso para as - de-
clarar ineonstitucionaes, apaixonadas, injuridicas, esta doutrina 
colloca o Poder Executivo acima da justiça, faz <lo Poder Exe-
cutivo o primeiro poder 1do paiz, converte-o no tribunal dos trL 
bunaes, e habilita-o para accusar de prevaricação os supremos 
magistrados da Republica. 

Estas são as ·conseq~encias da doutrina elo noli ·rne tangere 
applicada ao Poder Executivo porque esta doutrina só conhece 
os abusos do· Poder Legi·slativo e os abusos da justiça: nã-0 co-
nhece os abusos do Poder Executivo. 

O SR. MoRAEs BAitROE\ - Doutrina que V. Ex. não me attrL 
bue, não? 

O SR. RuY B.ARBOSA - Doutrina que o honrado Senador não 
advoga por todo•s os seu~ lados, mas sustenta por um dos lados 
mais graves, porque, se S. Ex. não a acceita em relação ao po-
der judiciaria, a está defendendo em relação ao Poder Legisla-
tivo. 

Si o Poder E.léecutivo ' ficar armado pela jurisprudencia rlo 
Congresso e d·os tribunaes, do direito de prender Senadores e 
Deputados durante o estado de sitio, não será o Poder Executivo 
o arbitro das maiorias dp Congresso quando ·este tiver de julga;r 
esse estado de sitio? (A.pap-tes.) 

Pôde prender ministros do Supremo Tribunal? 



329 

Sabe o honrado Senador por S. Paulo que não é a magistra-
tura judiciaria quem ju1ga dos delictos politicos do Chefe do Es_ 
tado. Julga-o apenas nos crimes communs. 

Em relação, porém, ao Congresso a situação é diversa; a Ca-
mara accusa nos crimes politicos o Chefe do Estado e o Senado 
os julga. 

Si, por.tau~::>, os membros ela Camara ou do Senado podem, 
ao arbitrio do Governo, ser recolhi.dos ás prisões ou aos dester-
ros, não pôde o Governo formar a maioria que tem de julgaLo? 

A doutina do nobre Senador não encontrar.í. hoje advogado, 
si não ra1'0. 

Lamenta o orador que o espirito tão esclarecido como o do 
honrado Senador por S. Paulo persista em id-éa tão contraria ao 
nosso regimen. 

O SR. MoHAES BAHI\OS - Acompanho a maioria do Senado. 
O SR. RUY BAHBOSA não sabe a que facto se refere o nobr~ 

Senador. 
o SH. MoRAES BARROS dá um aparte. 
O SR. RuY BARBOSA diz que a votação a que o nobre Sena-

dor p:ir S. Paulo a1lude, foi voto de occasião, e a differença não 
passou de dous votos . E' sabido a que influencia obedecia aquel-
la. votação.· 

O Sn. SEVEJUNO VIEIRA - Muitos podiam ter votado contra 
v. emenda por julgai-a desnecessaria. 

O SR. RuY BARBOSA não pôde accrescentar nada ao que diz 
o nobre leader da maioria. 

Parece-lhe que S. Ex. ·esdarece perfeitamente o assumpto de-
clarando que muito·s membr.os do Senado poderiam ter votado 
cont!·a a resalva por consideraJ_ia superflua. 

O SR. COELHO CAllti'OS - Não; não disse isso . 
O Sn. SEVERINO VIEIRA - Entretanto, o que não se pôde con-

testar é que a qu estão é controvertida. 
O SH. RUY BARBOSA - A questão será contravertida como diz 

diz o nobre Senador, como são em p:ilitica todas as questões, como 
são todas as questões humanas. 

Mas, no dominio das idéas liberaes, no verdad.eiro terreno das 
opiniões r epublicanas. a contestação não se pôde explicar senão 
por um d·asv1o, por uma anomalia ou por um interes.se de grande 
krça, porque não pôde haver maior antagonismo no regime.n 
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cuja inspiração é estabelecer o G<Jverno da lei, do que o principio 
do GoverTuo do arbitrio. 

A nossa Constituição não admittiu o estado de sitio il!'mita-
do, como · quer Q n:ibre Senador por S. Paulo. 

S. Ex. o quer illimitado, outros o querem absoluto e outros o 
querem como um interregno constitucional. Esta é a opinião do 
nobre Sel)ado·r pelo Estado do Rio de Janeiro. 

As opiniões variam até o extremo e o S·enado só t em de apre_ 
ciar qual dellas mais se ap.proxima dQ ideal republicano. 

O principio que faz do Poder Executivo o centro de todas as 
liberdades allue este regimen em seus fundamento.s. 

Bem haja o Supremo Tribunal Federal por ter por seu grande 
aresto definido o principio limitativo do estado de sitio. 

Emquanto os homens politicos dó nossQ paiz não puzerem de 
lado os interesses de partido, e emquanto não preponderar a jus-
tiça ueste regimen, consagre-se l!JO menos estas duas limitações, 
estas duas res•alvas protectoras. 

Bem haj.a o Supre~o Tribunal Federal, por tel-as acolhido. 
Não s·erá o orador quem -0 condemne por terem do s eu seio 

se levantado vozes, ta1vt,1z com demasia, mas com . convicção, rea_ 
gindo contra QS excesso~ do poder com relação ao mais alto tri-
bunal da Republica. 

No proprio regim en Imperial, o Supremo Tribunal de Justi-
ça, em 1888, teve de encontrar-se com um acto d·e desrespeito por 
parte do Poder Executivo ás suas ·elevadas funcções. 

O conflict-0 .foi provoc1JJd-0 pelo Governo Imperial que, em aviso 
de 17 de 'Dezembro de 11~88, recO'lllmendava ·ao SU1pr·emo Tribunal a 
observanci.a d·e certas •r ,egras ·div·e:rn•as das que •a prax·e daquella 
corp:o.ração estabelecera, mas isso sem r ·eferencia alguma a çual-
quer decisão do tribunal. 

·como proced.eu este1' Na :primeira sessão, depoi's de publicado 
o aviso, o •Sr. Andr,ade l,~into fundamentou ·uma moção sustentada 
pelo 1sr. M:agialhães Oas(:ro, em p-rotesto pelos direitos offeudidos 
do trfüunal e concebida nos seguintes termOiSI: 

"O Sup.re1mo Tribun!jll de Justiça por si, e como orgão mas ele-
v,l!Jdo do Poder Judicial, protesta solemnemente con'tra o aviso cir-
cular que f-O'i .ante-hontem ddrigid•o ao seu .presidente pelo Ministro 
da J•us<tiça, por ser .atte,ntatorio da soberania e independencia do 
mesmo poder, não recon~ecendo supe.rioridade no Executivo ou de 
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igual cathegoria .poHtica e com separ.ada esphem de attribulçõea, 
paira receberem d·este outro poder os juizes e trlbunaes judicia,rios 
censuras e or·dens sobre o modo porque d evem eUes exercer as 
funcções da sua ·exclusiva competenci.a e com a unica inf·el'iorldade 
d.a hierarchia judfoia!." 

Esta moção foi votada na prime·Lra sessão do anno seguinte 
entre a,pplausos. 

,A reacção do tribunal, a indignação dos seus membros mani-
festou-se assim por meio desta moção iniciada por um dos nomes 
mais eminentes daquella Casa. E, não obstante os .aTtificios com que 
procurou o Governo depois attenuar a gd·osaeria do seu acto, evi-
tando a censura do tribunal, est:a censu.ra se mautev·e, ficando na 
historfa como um dos padrões ml!lis eleva:dos da dignidade da justi-
ça, nos regimens constitucionaes. 

Não se inutiliz.e pois estes arestos; não se procur-e enfraque-
cel-<0s, não se reh.abilit:em opiniões co.ndemnadas, não se d·esande 
no caminho andando do regímen constitucional,, não se queira tor-
nar so!ida,r.ios os governos civis com os ·excessos dos gover.nos de 
excepção. 

Lembrem-se todos d·e que, por ma·is tra nquillos que sejam os 
tempos de hoje, por mails bem fundadas que s·ejam estas esper,anças 
d·e paz e ordem constitucional, deve estar sempre na p1,evidencia das 
cousas humanas a poss·i1bilid.ade <l·e confl'íctos, de commoções e de 
cataclysmas; e que nesses momentos solemnes e terríveis, o pre:it-
dio, o refugi·o de todos, a ultima ga,rantia da civilisação, o unico 
elemento d·e conf.ianç.a das nações civilisadas, na possfoiHdade da 
manutenção de um regimen capaz de credito neste paiz, será o 
respeito d·evido á justi9!!.; será a autc.ridade dos tribunaes; será a 
delimitação do arbitrio do Poder Executivo. (Muito beitn! Muito 
betn!) 

iEJ' lida, apoi.ada e posta conjunctamente em d:iscussão a se-
g;uinte emenda: 

Que sejam a:pprov•ados os .actos do Governo, excepto no tocante Emenda do Sr. 
á prisão de membros do Congresso e á pnrogação dos effe itos do Ruy Barbosa. 
estado de sitio além do termo ·delle. 

Sala das sessões, 2'2 d·e Setembro d1e 1898. - Ruy Barb·~'Sa. 
o SIR. RR:ESllDEJNfl'E - Estando adiantada a hora, fica a,diad·a 

a diJScussão. 





SESSÃO DE 23 iDE SETEMBRO 

O StR. RAi~U.RO J3ARCIDLLOS - ·Sr. Presidente, obse.rva-se 2• discussão da 
presentemente um dos muitos .phenomenos interessantes, que teem proposição 
pTesidido a nossa vida, no novo systema adoptado. no systm.a re- n. 32 
publica.no. 

O Congresso é convidad•o a pronunciar-se sobre os actos do 
Presidente da RepubHca, relativos á acção do Poder Executivo 
om·.ante o ·estado c1e sitio . 

.Senhores, não na ainda muitos diaJS q.ue a Gamara dos Depu-
tados, como o S·enado, se pronunciaram categoricamente sobre os 
actos m.ais Importante.:; do Governo, .relativ.amente ao estado de 
sitio. Refiro-me á prisão e deportamento de membros do mesmo 
Congresso. 

A Camara dos Deputados, quando lhe foi .pedida a licença ou 
oonsentimento para o .proces&o d•aqueHes repr·esentantes da N,ação 
que o Governo queria que fossem implicados na tentativa d·e homi-
cid.fo, pDabicado p·elo soldado {}ue se suicidou, a Cam:aira negou e o 
Senado negou igualmente essa ·permissão. 

·Si procurarmos traduzir o akance d·este acto, quer do Senado, 
riuer da Gamar.a, a tra:ducção litteral, clara ·e explicita, é que o 
Congresso discor<lou plenamente do .pensamento do Executivo. 

O Congresso não julgou qu·e houvesse ·a mínima criminalidade 
da parte desses membros, que fo.ram perseguid·OS, foram .presos e 
deportados pelo Executivo. 

Nem d·e outro modo se põd·e traduzir •o acto do Congresso, salvo 
si se quer d,ar a essa corporação um.a coparticipação no ac~o crimi-
noso, po.rque coparticipa do crime aqueJl.e q'Ue ·intenta acobertai-o . 

.Para o Congresso, pois, esses cldadãas presos e deportados não 
tinham a minima criminalidade. 



334 

E' cl;iro que, s·i o Congresso s entisse d·e o.utro modo, não podia 
deixar de ter consentido na licença pedida para processo d·e seus 
membros. 

No .entretanto, agora entre os actos que são sujeitos á nossa. 
a:p1'eciação, fig.uram em primeiro logar. como dos m.ais .jmportantes, 
justamente este, .r elativo á .prisão .e deportaçifo de m embros do 
Cong.resso. 

Senhores, •eu disse ·em principi-0s que é este um dos factos ir1-
teressantes na vida dia Republica, entre os qu.e teem caracteris.ado, 
não só -0 nosso movimento politico, como o aidminis trativo, d epois 
que procJamámos a R epublica. 

Quand·o ·se tratou aqui de conceder .ao Pod·er Executivo o estado 
d•e · sitio, .que ·elle pediu, oons·ecutiv·amente á scena de 5 de No-
y.embro, no Arsena l d·e Gu·erra, eu n·eguei o meu voto ao ·estado de 
s-itio, sim:plesmente para .estar d e accordo com a Constituição. 

1Na occ,asião, nen,hum dos casos determinad-os, n enhuma daf\ 
circumstancias pr.evistas, n enhum dos !'equerimentos necessarios, 
que a nossa Const ituição exige e determina para o estado d e sitio 
se dava. Nem no Sena~ o houv.e quem pud·esse provar qu e qu,alquer 
d·os itens, marcados na Constit uição, para se poder dar o estado 
de sitio, tiv·ess·e uma ·qemonstração cabal d·e momento . 

N ess,a occas ião eu dfase, e t enho p.resente os annaes onde vem 
o r esumo d·e m eu discurso, que, no nosso .codigo, a classificação do 
crime, que se deu no pa teo d·o Arsenal d e Guerra, era a d·e tentativa 
de homicf.dio , e a d e homicidío na pessoa do Ministro da GueTra. 

Qu.alquer pes•soa nãio ·precis a mais do que a bri.r o codigo e pro-
curar a classificação ~o crime estabelec·ida, para ver que não ha 
outra cl•assificação sin~o a d·e tenta tiv,a de homicídio na .pessoa do 
Pres·idente da Republica, e a d·e homicidio na pessoa do Ministro 
da Guerra. 

Esta a sserçãio .foi pomb,atida pelos illustr es amigos do Governo, 
que então classificavam o crime, d·e crime politico, e não só de Cl'Í-

me poliHoo, como tamb em de crime attribui<do a um partido politico 
e aos seus chefes. 

Confesso que fiquei desconfiad-0 da interpretação que tinha d.a-
do just!.f.ic:mdo o meu voto negativo ao estado de sitio, porque não 
sou entendido nestas t11ate rias d·e direito criminal. 

No entretanto, pass,aram-se os t empos; os acontecimentos fo-
ram se d·esenrolando ·e eu tive a satisfação de ver que o Poder J·u-
diciario d.e meu pa.iz. as autoridades competentes dell e cons~dera-
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ram o facto tal corno eu tinha conside.rado. Isto é, não havia um 
crime politico. 

O SR. COELHO F. CAMPOS ---.,, Não q.uer dizer que tenham acertado. 
O SR. PrNHErno M:AcnADO - Pelo menos é uma presumpção. 
O SR. RAl"1:rno BARoE.1,LOs - Ha <le permittir-me o nobre Sena-

dor por Sergipe, cujas opiniões estou acostumado 'ª acaitar, q.ue 
n,este momento eu me julgue melhor acobert.ado com a o·pinião <le 
todo o Poder Judiciaria de mH1 paiz, inclusive a da expressão mais 
alta desse poder, que é o Supremo Tribunal, do que com a opinião, 
para mim neste ca:so um pouco suspeita, do 'Ilobre Senador . . , 

0 SR. COELHO E ·CAMPOS - Um pouco sus•pe'ita? 
O SR. Jo,\o CORDEIRO - 'Muita suspeita, porque votou o estado 

d·e sitio, contra a Constituição d·a Republica, contra a J.ei. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Contr,a a lei? Peço a palavra. 

o SR. RAMALHO BARCELLOS - . ' ' porque o nobre Senador, nessa 
occaslão, sustentava opinião opposta, um pouco sob o influxo do 
esp írito partidario. 

E' opin'ião cc•rrente, mesmo no espirita daqueJ.les que pen_ 
savam, outr'ora, diversamente, que o crime .não era um crime 
político, nem podia ser classificado de outro modo, sinão como 
crime commum. 

E a prova ainda. si prova a posteriori fosse necessaria para 
demonstrar que estava com a verdade é a solução, que tem sido 
dada a todos esses processos, quer no fôro civil, quer no fôro 
militar. 

Depois disso, ai-nda ha observar o s eguinte: não ha hoje quem 
procure sustentar aquel!a opinião. •E mesmo dos adversarios, entre 
os partidos politicos, aquelle que teve o interesse mome.ntaneo de 
fazer com qu e, por um manejo po.Jitico, fosse considerado o crime, 
um crime político, esse mesmo está convencido de que é preciso 
abrir mão de semelhante theoria, para não desfechar um golpe 
perigoso na nossa Constituição, e na futura vida da Republica. 

O facto está passado, as suas consequencias estão como que 
apagadas, e é preciso que os espíritos voltem calmamente á ver-
dade. 

Além disso, attentad.os s·emel•hantes estamos vendo todos os 
dias, praticados em diversos paizes; e não houve um só em que 
o respectivo Governo pedisse o estado de sitio, e tirasse o seu 
paiz da vida normal. 

Entre nós, entretanto, estes fa ctos se dão, e como parece que 
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a critica dos factos é inconveniente, aquelles que governam, em 
geral o brazileiro, tolerante, e querendo trazer sempre a vida na. 
cional a0 repouso, deixa passar tudo, correndo ainda o risco de 
semelhantes factos se r·eproduzir·em. 

Vou proceder diversamente; sou coherente com ·O que disse 
aqui relativamente ao estado de sitio. 

Julgo que o estado de sitiJ foi ·extra .. co-nstituci-onal,; não havia 
nenhum do_s casos determinados pela Constituição para concessão 
de semelhante medida; ·e hoj e tenho minha opinião r eforçada, não 
so por todo o Poder Judiciario, na sua mais alta expTessão, como 
pela propria ::i pinião publica. 

Portanto, Senho1,es, não trago, é preciso que vos diga, á lem-
brança o que aqui pratiquei, T·elativamente ao estado de sitio, isto 
é, o meu voto contrario, com o fim de •fazer honra á minha pessoa; 
trago como para pedir ao Senado a sua reflexão sobre semelhan-
tes actos . 

E' preciso que o Congresso não admitta nunca, a qualquer 
dos Poderes, ex•h orbitar ·e sahir, com a sua co.participação e com-
placencia, da orbita corfstituc,ional. 

Eu disse, e previ, qu e este ·estado de sitio, concedido por 
um crime commum, não era mais do que uma arma, em momento 
de tanta exacerbação· politica, para que -o Poder Ex·ecutivo pu-
desse fazer perseguições. 

Por isso, principalrrtente, eu deixava de votar o Estado de 
sitio. !Não ·O julgava necessari.0 para salvação da Republica, como 
evidentemente não havia ·necessidad•e; ·e os facto-s ahi o estão 
provando. 

Quanto ás perseguições, essas se deram. 
Nós somos convidad.os a approvar actos praticados fóra das 

attribuições norrnaes do Poder Executivo, durante o estado de 
sitio. 

Quem a.pprova um acto, precisa conhecei-o; toda a approva-
ção el e um acto, .cujas origens, cujas det·erminações, e cujos effeL 
tos não forem perfeitamente apreciados, é uma a:pprovação in-
consciente. 

E' ·O que eu não qljern fazer. 
Qualquer que seja a theoria adoptada sobre as faculdades ·de 

que se investe o Poder Executivo para praticar actos extra-iconsti-
tucionaes, durante o estfl!do de siti-o, explica o conhecimento exa 
cto e completo destes actos, para que a appr.ovação seja dada. 
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E n.em o legislador t eria pensa:do d·e .outro modl), porque seria 
uma inutilidade da Constituição que um acto fosse sujeito á ap-
provação do Congresso, s i ·o -Congresso ao m esmo tempo não pu-
dess·e julga~· dos moitivos que o determi:na.ram. 

Senhores, quanto aos membf\Os d.o Cong1,ess0 que foram de-
portados, o Poder Executivo po·derá apr·esentar como razã.o deter. 
minante, o seu c·elebre inquerito policial, •perfeitamente. 

!Mas ha actos do G.ov·ernn que não teem a minim.a ligação com 
esse inqueri to policiail sobre a decantada e famosa conspiração; 
actos sobr·e os quaes o Gnvern0 não se dignou de informar de qual-
quer nwdo ao Congresso, e que sã:> igualmente sujeitos á nossa 
appr.ovação, 

Entre estes actos, tomarei um para exemplo: a prisão de 
meu illustre companheiro d e r epr·esentação, o Sr. Senador Pi-
nheiro Macha:do. 

Procurei, ·estava curio01:10 naquelle tempo de saber até onde se 
extendia a decantada conspiração; procurei acompanha.r tudo que 
se fez no inqueri to policiail; procurei ler tÚdo que se escreveu, 
todos •O•S <locument:>s, todos ôS depoimentos, emfim, tud-o que se 
pro·duziu com,o prova dessa conspiT.ação, e não achei uma unica 
referencia á pessoa do meu illustre c:>mpanheiro de represen-
tação. 

Entretanto, o Poder Executivo pr1_3ndeu-o; mas a pri.sã:> era 
pouco, colloc:>u-o em um navio ·de guerra; e ainda foi pcuco; 
dentro desse mesmo navio <le guerra, metteu-o em um beliche in-
communicavel, sem poder a0 menos usar do pequenl) espaço que 
póde offerecer um navi:i para o detido. 

Ssnhores, alguma. cousa de muito grave, a nã0 suppôr, e eu 
não quero tomar essa. responsabilidade, que o Presidente da Repu-
blica, que é afinal o responsavel por estas cousas todas, tivesse um 
er.pric:ho a sa.tisfazer, e se aprov•eitasse da lei do estado de sitio 
para pf' rseguir um adversario político, alguma cousa muito gra·: c 
devia haver. 

Não, nem posso isto s uppôr; naturalment(' , o Presidente da 
Republica. d·svia ter documentos, .dados muito positivos, muito séries 
pa;a, não só prender, como encerrar ·em um navi:i de gucrr::t e in· 
communicavel, um membro do Congresso. 

UM SR. SENADOR - Simples suspeita. 
o .SR. RAMIRO BARCELLOS - A simples suspeita podia faz~r com 

que um Gov erno que se preza, e qu e preza a dignidade alh r ia , so-
22 
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Lretudo quando s-e trata de um membro .d'e uru poder ·naci onal 0 
vigiasse P_eJa polici.a, afim de que .0 homem nào se tornasse peri~o
so; mas ir além disto, . fazer o ·que fez, importa verdadeira perse-
g ,lição, ou a :posse de .docum entos muifo sérios, qu e mais tarde pu-
desse vir demonstrar ao Congresso que o acto merece a sua appro-

Digo ao Senado: assim como aconteceu ao meu nobre compa-
nheiro de r epresentação, podia acontecer a qualquer outro mem-
bro deste Senado. 

E' a propria r espeitabilidade, a dignidade do se.nado que está 
em causa. 

O Sena.do vendo 'este desproposito em r elaçào a um de seus 
tnembros, pôde approvar ·este acto, sem comprom etter a sua pro-
pria dignidad e, sem estar convencido que é um acto de necessidade 
;;m bllca de salvação da R epublica? 

O Senado si o fizer sem convicção plena disto, não poderá, 
d0s te momento em deante contar mais nunca· com a veneração, com 
o respeito de outro poder , que deve ser harmonico; não deve contar 
que o Poder Executivo cqlla:bore com ,elle como de igual para igual. 

Aqui ha amigos ela situação, amigos do Governo. A elles me 
dirijo, e tenho o direito d e fazei-o, perguntando qual 0 que esH~ 
autorizado, qual o que póde aqui vir arrancar do Senado a opposi-
ção deste desproposito commettido contra um ele seus membros. 

Si alguem está habil \tad·o a fazeL,o, si alguem tem documento, 
provas, paira que este acto de uma perseguição sem nome seja · ap-
provado, qu e apresente estes docum e'lltos ao Senado. 

UM SR. SENADOR. - Foi perseguição simplesmente. 
O ,Sn. AL]\{EJDA BAr:Hwro - E em 1892 não havia perseguição? 
o SR. RAll[IRO BA1ic1~LLos - V. 'E:x. não argumente com abusos. 
O SR. RosA J UNIOR - Mas estes abusos foram approvados. 
o Slc R á.lllll«> BAHCELLOS - Si querem argumentar com abuso, 

não ha possibilidade " <le chegarmos a accordo. 
O Sn. LAURO Soo1m' _;_ A questão era diversa. 
O SR- R AMJRO ·BARCELf'OS - E que não fosse diversa; não preci -

so entrar na apreciação disto. 
Quanto ao nobre Senitclor pela Parahyba, posso dil'jer que S. E:x. 

forn eceu documento com a sua assignatura, p o,dendo justificaT sua 
deportação, pois dirigiu uma r epresentação assignada ao chefe elo 
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Poder Executivo, querendo obrigai-o d a proce er de corta e determi-
nada maneira. 

Eu, conhecedor do 'espirita de ordem e do amor á Rep bl' de S E - d u ica, · x., nao ü eportaria; mas o que i certo, é que 0 nobre Se-
nador forn ece i.:_ documento para isto. Mas, quanto ao meu collega 
de repr,esent:aç~o , qual é o documentei, qual é a prova testemunhal 
ou documental que ttm o Governo de que elle, por pensamentos 
palavras ou obras, se tivesse tornado perigoso para a Republic~ 
naquena occasião? 

O S1<. Ru::iA Ju~ 10u - Dá licença para um aparte? 
O SH. 'RAM 1&0 BAHCELLOS - V. Ex. responda-me em discurso, se 

tem a cllave do enigma, 'em .apartes é que não po.aso füscutir com 
V. ·Ex. 

O S1t. ROSA J uNJOH - V. Ex. fallou em documentos em relação 
ao Sr. ·,Senador Almeida Barreto, quero saber si tambem havia do-
cumentos em relação a0 Senador Galvão. 

O SR. RAMIHo BAHCEl,LUS - Não esto u tratando dos actos re-
lativos ao Senador Galvão. 

V. Ex. o •que quer dizer com ist-0? 
O Sii. RosA JuNJ-OH - Quer0 perguntar si hou ve provas com 

relação ao -Senador Galvão. 
o Stt. RAM IHO BARCELLOS - V. Ex. é que devia tratar disto na-

quella occasião; ·eu estou tratando do facto relativo ao Senador Pi-
nlleiro Machado . 

E para responder ao aparte do V. Ex., pergunto si V. Ex. vota, 
sem mesmo conhecer o acto, só porque já ·o Senado votou .na opi-
nião d·e V. Ex., semelhantemente? 

Pergunto a V. Ex . , si o acto da votação de V. Ex. para ap· 
pr.ovação destes ·actos se illustra ·nos ·erros commettrdos anterior-
mente ou se illustra na consciencia de dignidad'e do ·Senado? 

O Sn. RosA Jumo& - V. Ex. dizia ·que ,em relação ao Senador 
Barneto llavia ·documentos; eu pergunto o qu.e llavia em I'elação 
ao Sen-aclor Galvão; p.orque ignoro. 

o SR. RAMIRO BARCELJ:,()S - Acr.edHando que V. Ex. dará seu 
voto, approvando ou tlesapprovando o acto, pelas infor:mações que 
tiver, accredito que V. Ex. não 'será capaz de inspirar-se em 
qualquer eno alheio on meu -0u de meus companheiros para votar 
conscientemente .contra seu dever. 

Era a r es·posta que ·eu ti;nlla a clal' a V. Ex. 
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O SR. TI-IOllíAZ DELFl.N o ( dii•igi'l'lldlr s!e ao Sr. Ro.sci JUn·io1·) -
V. Ex . conhece algum documento quanto ao Senador Pinheiro 
Machado? 

O rSR. 1RosA JUNIOR - Não, senhor. 
O SR. THOMAZ DELFINo - E vae ·approvar ·Os actos ·do Go-

verno nestas condições? 
O SR. RosA J UNIOR - O c·rador disse que •havia documento 

quanto ao Sr. ·Senador pela .Paraihyba; eu então, perguntei .si havia 
quan tQ ao Sr. .Senador Galvão. 

o .SR. RAMIRO BARCELLOS - ·Para resp~nd·er a V. Ex., pergunto 
por milllha parte como votou V. Ex. em relação ao coronel Galvão? 

O SR. RosA JUNIOR - Não -estava presente. 
O SR. RAMIRO lBARcELLOS - Si estiv-asse presente e não tiv·esse 

con·hecimento de documento como votaria? · 
O SR. iR.osA JUNIOR - Na occasiã~ ê que podia r esolver . 
O .Sn. •PRESIDENTE-Attenção ! a discussão não póde continuar 

por diaJ.ogos. 
O SR. Rál\URO BARCELLOS - Eu tambem não estava p-resentc 

na occasião. 
1 

O SR. Ros.A. J UNIOR -- Ainda uma vez repito que o qu_e eu fiz 
foi perguntar si havia documento relativo ao Senador Galvão, por-
que V. Ex. havia dito que -existia documento em relação ao Senador 
Barreto. 

O SR. RAJ\IIRO BARCEJ,LOS - Está V. Ex. demonstrando que v.a:e 
approva:r -o acto de prisãp do illustre Senador pelo Ri-o Grande, só 
porque foi ap·provado o acto relativo ao fallecido Sem•dor Galvão . 

E' o que me parece gue se deve deduzir das palavras de V. Ex. 
O SR. RosA JUNIOR - Eu pedi informações a V. Ex. 
o SR. R A11HR-o BARCEf-LOS - . E eu não tenho absolutamente in-

foTmações sobre isto; ni'\0 estava aqui e não sou Governo. 
A questão, porém, n~o ê uma questã-o pessoal; eu não trataria 

.d·ella si ella interessa&e simple·smente á _pessoa de meu illustre 
amigo; mas a qu•estão não ê delle, nem ê puramente da ·sua. indivi-
dualidade de que trato: (',U trato de um membro da representação 
do Rio -Gra.nde d-o Sul nesta Ca:;a, e n: ~ •-: - -~ :i que isto, eu trato da 
pessoa de um Senador, que ê parte c.omponente desta . corporação. 

o Sn. ALllERTO GoNÇ,<1.LVES - Que ê um benemer·ito da Repu-

blica. o SR. iR.AUlRO iBAncELLOS - E não preciso appellar para -a som-
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que S. Ex. prestou á Republica; ap e-
um membro do Senado ·e é um r epr-esen-

ma extra.or,jinaria de serviços 
nas ·considero que elle é 
tante do <meu Estado. 

Foi pr-eso, foi posto incommunicavel, e porque? 
E' º. que eu pergunto aos amigos do Gov·erno, áquelles que vã::i 

·~ronun-01a~-se ~obre o acto approvando-o, dizend-o que a prisão em 
mcommumcab1hdad·e e todas a.s perseguições que soffreu 0 Sena.dor 
foram actos necerna.ri os para a salvação da Republi ca. 

Demonstrem-n'o e a.pprovarei estes actos. 
E o Senado cumpriria seu dever approvando ·estes a.ctos, m esmo 

tratando- se de um ele seus membros mais conspícuos, desde que se 
apresentasse qualqu er prova para justificar o acto do Poder Exe-
cutivo; e dev.ia approv:ir estes actos, mesmo para exemplo; 0 qu e 
não se póde faz·er, porém, é approvar um acto qu-e, ao.s olh::is de to-do 
mundo, aos m eus pelo menos, não passa de uma peque.na vindicta, 
de uma desavença politica, de uma contra•ri edade .de Governo, como 
qu1e a -demonstrar uma pequ·ena vingança, co·ntra um Estado que 
era antipathico ao Governo Fed·eral, Estado cuja unanimidade da 
representação ·· 1desagra.aava a.o Governo Federa.!, como que a de-
mon'8trar claramente uma p,rovocação ao ·Estado ond·e este illustre 
ci·dadão é um dos chefes respeitad·o.s, é um daqueHes que têm atraz 
d·e si o coração e o voto dos seus patr.icios e amigos, provocação 
talv·ez com o fim de :o Gov·erno, armado do esta.do de sitio, mudar 
a política daquelle Esta.do . 

E ·dig·o isto porque nã0 appareceu documentos -ou p.rovas, e 
assim, tenho o di"(.eito de pensar de.ste modo, sem que ningu·em 
me possa. contrariar, porque só poder·ei ser contra.r.ia.do com quem 
tenha docume·ntos' •em mão ou com os depoimentos r espeitaveis de 
qu·em quer que seja. 

Si 0 .Senado a.pprovar os actos do :Governo sem ter co·nhecimen-
to d·estes d.ocumentos, não fará mais ido que ser .solida.rio e bate·r 
palmas a.os actos de pequenina vingança d·e Jupiter, porque Jupiter 
tambem mui<tas vezes descia ao terreno das luctas peque'!linas e das 
vinganças pessoa.es. 

Eu espero senhores, da gentileza do caval'herismo, do dev·er 
mesmo ·daquelles que representam uma alta fracção politica do 
paiz, que têm em suas mão.s as r esponsabilidades d·e governo, 
fique hem d·emonstraida neste .recinto a correcção d'O acto do Sr. 
Presidente ela Republica, ·do atropello que tez ao1.> direitos, â pro. 
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pria clignLdiacle politica, e até á saucle ele um illustre represen-
tante ela Nação que foi ·deportado para um presidio que servi'O 
par.a tod·o 'O Brazil, conhecido corno um Jogar onde todos os fa-
cinoras elo •Brazil tinham de ser concentrados, ·e 1este ·dos nossos 
co1legas que foi remettido para o ex-presidio de ·Fernando de N'O-
ronha, 'O foi porque tinha tid'O occasião, conforme as cleclarações 
em segreclo ela justiça, <lc f.allar com um homem suspeito, nos co1•-
red·ores desta Casa. 

Eu não conheço e::;se desgraçad.o homem, mas si esse homem 
tivesse fallado commig.o em vez de falla r com o no·sso illustre co1-
lega, teria ido eu •e seria talvez melhor par.a . a sociedad·e •e para 
a familia, poTque, mais moço, mais forte, talvez não tivesse ad_ 
quirido a molestia que lá adquiria o nosso co.Jlega. 

Sr. Presidente,' ninguean ipodia irppedir que o Sr. Deocleciano 
Martyr viesse ao Sen ado, e pronunciasse taes palavr.as. 

Mas isto é motivo para prender-se um homem e mandal-o 
para F1ernando de No·ro·nha ? 

Porque dos ·documentos não consta sinão que o Sr. Deocle-
ciano 'Martyr fanou co1u o Sr. J.oão Co·rdeiro. 

O Sn. JoÃ.o CoRnEuw - Isso .ainda foi uma men tira. Eu fui 
para ·Fernando de Noronha porque disse que o Sr. Presidénte da 
Republica morreria de pedras na bexiga. (Ri.s'o). 

'IDHe ficou zangado· e desterrou.me. 
O Srt. R AM:rno BAlWELr.os - Eu vou além. 
O Poder Executivo rnem aio menos quiz aparentar uma certa 

imparcialid&d·e •em seus actos . 
Quando S. Ex. se Vto armad·o com o estado de siüo qulz en-

volver o Vice~Pr-esiclentt) ela Republica, nãio <.:1e impo:rtand0 com a 
verg.onha que s·e ia prodjlzir no estrangeiro, l'ecahindo sobre aquel-
le que acabava de entrii.r no cargo de Vice_Presi·dente da R epu-
blica. 

O Governo não se contentava com o desejo de amesquin·har os 
s·eus .adversarios. d·e espesinhal-os, mandou aind.a tr.a.duzi.r em di-
versas linguas o celebre inquerito naturalmente para levantar o 
n·osso cambio. 

Ainda mais: o Go·verno manclou prender a representantes da 
Nação, se:n ter-se votado o ·estado de sitio! 

E que ninguem se anime a dizer que o P.od·er Executivo pra _ 
ticou um crime; e que nin guem censure ·estas violações! 
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Como pôde .o S.enaclo d eixar passar sem protesto um acto ele 
violencia, um verda,d.eiro att:entaclo ele desl'espeito á Constitui ção 
e ás leis? 

Jilntretanto todo mundo sabe que •os Srs. Alcinclo e Barboza 
Lima foram presos antes el e votado o estado ele sitio e sem co-
metterem crime algum. 

:Entretanto estes veem no Tal dos actos que teem 'Cle ser appro-
vaic1os peio Congresso. 

Sr. Presidente, fallou-se muito na dictaclura militar quando 
tinha de se dar o estado de sitio, ·e ele muitos actos mais graves 
faUou_se tambem. Pois bem, era preciso uma medida par.a acabar 
com estes boatos que vinham só de urna foTça que era o pod·erio 
da espada. 

O SR. Pmms FERREIRA - Nunca houve poderio da ·espada neste 
paiz. 

o SR. RAMIRO BARCEDLOS ~ o que é que justifica ·esta con-
currencia quasi crirni·nosa elo· P·od·er Legislativo ? 

Si o poder da casaca hoje procura muito mais trazer o mundo 
r opublioano debaixo da arma ·do ·soldad.0 de que naquelle tempo, 
porqu e ao pa.sso que se procurou tirar ·daqui a guarnição do cen-
tro da Capital, tudo que podia t er ligação coon o governo, orga-
nisou-·se um pequeno exercito que se chama ·policia armada, mu-
niciada e muito mais bem paga do que era o ·e~ercito, policia qu3 
não serv·e sinão ·de espantaifüo, porque o policiamento da cid!llde 
nã.o se faz. 

A cidade está ·entregue 'ª si mesma e entretanto fo ram os qtie 
tornaram a missão de acabar com o militarismo. 

São actos que t eem d•e ser approvados .pelo S•enado, .o Jloram 
pela Cam.ara, teem de ser tambem aqui. 

Todas estas irregularidades, todos esses actos incm1stituci<o-
naes, todos esses assaltos ás leis, mesm,o ·dentro d.a ·estado de sitio, 
tudo isto ê que temos de appro·var. 

Ora, não .teria •sido muito. melh'or que não se tivess•e conce-
dido semelhante medida, cuja appli cação só serviu para descredito 
da Republica ? 

'Tratava-se de um attentaCLo contra a . pessoa do" Presi'dente 
da Republica. Entretanto, o que se disse aqui, foi que tinha ha_ 
vida uma conspiração. Onde estava ena? Descobriram-se os con-.. 
spiracl.ores ? 

O que é facto 6. que o Governo_ foi prend endo a qu em quiz e 
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atê como envolvido na conspiração, foi preso o meo illustre col-
lega, o Sr. Senador Pinheiro Machado. 

Dou .graças a Deus d.e não ter sido tambem suspeitado ide to-
mar parte na conspiraçã.o. (Riso.) 

Dada a maxima, a completa e perfeita solidariedade politica em 
que vivo com o meu illustre companheiro de J"epres·entação, me .pa-
recia que si o Govern0 se convencera d·e que esse meu intimo amigo 
incorria ,em tal delicto, eu não podia deix.ar ide partilhar da sua 
sorte. 

Tivemos sempre as mESmas idêas, pugnamos sempre pelos mes-
mos intuitos e nestas condições nã0 podiam-Os ficar separados na 
tal conspiração, salvo si S. Ex. ·envolv.eu-se nella por aqui e nada 
me disse por motivos que ignoTo completamente. (RiSIO.) 

Mas, Sr. Presidente. sou um ho~em politico muito pequeno e 
o Governo podia não se arrecear da minha so!Ldairiedade com esse 
illustr·e .Senador. 

Mas somos dous repr.esentantes do Ri.o Grande do Sul, aqui no 
Senado, compa.nheiros qo Sr. Pinheiro Ma:chado; além ide mim, 
tem aqui assento um i·qustre marechal . .. 

O Sn. Juuo iFROTA -- Este não vale nada. 
O SR. RAMIRO BARClijLLOS - . . . e não podia o Governo pensar 

relativamente a elle do mesmo modo que ·pensava relativamente 
a mim. 

Mas o fact0 ê qu.e fiquei tranquillamente na minha casa em-
quanto ·O meu collega Al>re.ndia nautlca. 

O SR. Jo.Ão CoRnEmq - Guardado por secretas. · 
O SR. Juuo FROTA -- E passeando .com essas ordenanças. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - E' exacto. Apreciados calmamente, 

sem paixão, sem odios partidarios, esses phenomenos, que inter-
pretação pod~m ter? Que melhor interpretação ê poss!v.el dar-lhes, 
sinão a de que aqueHes que se ácercava.m do poda· aproveitaram 
um mome.nto que lhEs pareoia favoravel a seus interesses politicos? 

Evid•entementé, ê ·esta a u'nica explicação. Ia-.se fazer a eleição 
do Presidente da Repuqlica dentro ide ·br·eve periodo; ·era preciso 
que um ag.rupamento ·q1'e .se fizera ·em redor do poder, constituido 
de certos .elementos .po!itico.s, tivesse a victol'ia certa, e então tra-
tou-se de aproveitar 0 fact0 de 15 d·e n·ov-embro, no sentLdo d·o seu 
plano. 

p)go ii?llº cl{l,rn e propo§italme11te., para que fique constando 
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dos Annaes elo Senaclo, porque, quando se tiver .de escrever a histo-
ria deste tempo, é pos·sivel que o historiador encontre nestes Annaes 
·elementos para as Hlações mais verdadeiras que possa tirar sobre 
os factos desta actualidade. 

Foram elles .de tal >Ordem que .não é infundada a suspeita que jâ 
tell'ho ouvido manifestar de que o facto de 5 de novembro foi adrede 
preparado. 

Depois de concluid·o o inquerito. depois de tE•r-se ma:nlfestado 
o Poder Judiciario, tendo ficado provado que nenhuma conspiração 
existia, algum malicioso pJdnia di:11er que tudo foi engendrado pela 
poli oi a. 

Ora, um individuo chaniou ha pouco tempo minha attençã·J 
para a segui.nte circumstancia: a anna com que o soldado tentou 
assassina:r o Presidente da Republica ... 

O SR. JoÃo CoRDEmo - ·E que estava com o ouvido ('ntupido. 
O Sn. RAMIRO BARCELLOS - . .. desappareceu, sumiu-se ; e o 

de.sappairecimento desse objec~o essencial no processo, co·nc'.uia esse 
i·ndividuo, indica que a po.Jicia tinha tudo preparado, que o pobre 
soldado, instrumento della, nâJo sabia sinã0 que de·via disparar so-
bre o Preslde'Ilte da 'Republica; que o Sr. Ministro da Guerra ign-o-
rava a farça, nfm eHe era homem que entrasse f:m semelhante con-
luio •e tomou a sério a cousa, atirou-se ao soldado e esse que tinha 
uma faquinha comsigo, com ella o matou. 

Ora, como qu.e as cousas se passaram assim mesmo. Mas qual 
a necessidade disto? Era precis0 faZ:er o Presidente da Republica 
definitivamente .divorciar-se d.o partido politico que o cercava, no 
mom·ento em que se apI>roximava a nova eleição. 

Todas •essas consequencias sáJo passiveis; não digo que sejam 
verdadeir.as. 

o SR. PINHEIRO MACHADO - Mas são verosimeis. . 
o SR. RAMIRO BARCELLOS - Nem ·O Se.nado póde extranhar quP. 

as traga para 0 reci-n.to, porque a primeira cousa. que se fez, logo 
depois do attent.ado, foi dizer-se que elle tinha sido ma.n.dado per-
pétTar pelos chefes politicos do Pa.rtido Repu~licano Federal. 

Depois, senlíores, üina outra circumstanc1a. . . 
o soldac1o foi mettido em um carcere, com sentme!la á vista, 

com um par de machos aos pés . .desarmado completamente, e est~ 
sol.dado como succed·eu ao Sr. Henry, agora .na 'França por causa ela, 
questão Dreyfus, s'Ulc\dQU·i!e, e11f.o·rcaindo-se. 



346 

Ora elle devia estaT bem guardado, guardado á vista, ·e entre-
tanto, pornd'e passar um .J.e·nçol ao pescoço! 

Ainda mais, com os machos aos pés, não podendo, portanto, JT\o-
vel-os, com ,esse pezo, elle poude subir a. uma. certa altur.a ... , 

O SR. JoÃo CORDEIRO - ;Nunca .Jhe deram lençóes. 
O S1c RA:ilnRo BARCF.Lr.os - Estou fazendo a anailyse do facto,. 
O Sii. PrnEs FmmEmA - E' uma accusação aos oEficia:es que 

commandavam a guarda. 
O S11. RAMIRO BL\RCETJ,os - Um prezo com sen.till'ella á vista, 

que devia ser guardado com a maxima cautella, po.rque era de 
lmportancia., po.rque tinha a C'have de crime tão atroz, que 'º Go. 
verno queria d·escobrir, e d·eixal-'o ·suiciaar-se assim, e de dia! 

Não, senhores; este f.a.cki ainda precisa de explicação. O 
futuro· ha de dizer qual é ·ella; por en;iqua~to, o que se dá é per·rei-
tamente 'obscuro. 

Sr. ·Presidente, recordando a discussã;o que houve no Se. 
nad·o, quando se tratou do estado d·e sitio apoz o attentado-, lem-
bro ao Senado que fomos obrigados a não' comparecer ã;s sessões 
durante tres ou quatro 1 dias, porque o no·sso mustre coll eg&., re-
presentante da ·Bahia, quando tratou-·se da mensagem que se pre: 
tendia dirigir ao Pr·esi~ente d.a Republica, por parte do Senado, 
dizia positivamente que ,0 crime .era um manejo do p~rticlo p·oli-
tico a que nós então pertencíamos. 

Lea:nbra-.se o Senado· do protesto vellement'e que eu e os rµeus 
companheirns levantamus; .lernbra-'se, .tambem, da intervenção do 
illustre Senador pela. R io de Janeir·o, que julgou uma cousa ne-
cessaria a Mensagem éLo Senado e procurou mod.ificar, de certo 
mod·o, a fórma categorica, aspera, ·e injuriosa quasi, d1os termos 
da moção PTO·posta neSf!a occasião. 

O exacerba:ment0 di,ts paixões de momento não pc•dia cleix.ar 
que ,os ·espíritos pudessem pronunciar-se, calma e tranquillamen. 
te, sob;e ·o facto em si. · . 

Mas, digo eu: depoir; de tuda. passado, -0 Presid·ente continuou 
a governar ·e está prestf>s a teTminar o seu peri.odo presidencial ; 
brevemente teremos uma nova situação, que nenhuma .Tespon'sa-' 
bilidada tem neste syste:z;na de governo pelo que se passou na situa-
ção que acaba. 

1To-d·a .a boa vontade dos homens políticos do Congress·o é pou.' 
ca para virem em auxilio ·déssa no:va .administração, dado o pe-
Tiod•o anorrni!-l em que se 'eúcontra a R:epublilm, a gravidacle ele' 
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nosso ·estado financeiro, e o que é mais, os compromissos tomaÇ!Çs 
por causa desse estado financeiro. 

F.:iis bem, senhores; quandc. tudo exige, quanto tudo pede . o 
dominio, o reinado do bom senso, da calma e da confraterniza-
ção do·s esforços para tira:r ·a Republica de difficuldades, é neste 
momentc. que nós vamos approva.r actos, que não teem a menor 
justi flcação ? 

·E' neste momento que nós vamos, eptre nós mesmos, levan-
tar novamente as barreiras ela oclio·sidade p-olitica, que '(arrno,s dL 
minuiT a consideração de que dev em ser cercac1os os membrcs do 
Congress·o, para bem coilaborar no seio da conectividade ~ vamos 
continuar, dep.ois desta dC·lonosa experiencia, a manter o pre-
cedente de que os :membros do Congresso podem ser prezos, sem 
nenhuma responsal'liUdade, pelo Presidente da . Republica Çlesde 
que ·esteja votad•'.l o estadc, d'e siüo? !Não. 

Eu mesmo, até cert.0 'tempo, julguei que era um.a necef!~idade 

interp1·etar a noss·a Co·nstituição nstr.ictamente, sobre este ponto 
de vista. No entretanto, cla.dO•s os fact'.ls e os exemplos, tendo ob-
servado o que .. se tem· passad·o aqui, nos diverso·s estaclos d·e sitio, 
votados pelo OQngresso e aprc,veitados pelo Poder Executivo, eu 
so·u hoje d·e opinião que é preciso, pal'a que a Republica nãio. se 
esp·hace'le e não se quebTe, de tod.o, a ham10'1l.ia e o respeito, que 
entre si ·devem guardar .os poderes da Republica; sou hoj·e de 
opilnião, digo, •que é preciso resalvar as immunidades elos r epre-
sentantes da Nação, durante o ·estado. 'de sito: 

o Sn. FRANCISCO IMACIIADO - E' preciso regulairnentar. 
O S1i. RAMmo BAHCELLos - Não é qurestão de regulamentação 

é d e interpretação. 
Além füsso, senha·res, a approvação da emenda, apresentada 

pelo il!ustre .Serrador pela ·Bahia, não .itnpc.rta, em caso algmn, a 
mini.ma responsabilidade para 'O Ex•ecutivo. Não tem outro alca1L 
ce .si não este: é· que o Executiv.o não póde, não deve, de hoje em 
diante, lançar mão d·e vi•olencias de qualqueT especie contra mem-
bros do P·o·der ·Legis'lativo. 

O facto foi de inteTpretação., O p.roprio Congresso concorreú 
para isso quanc1o, .apresentada a emenda, resalvancro as immuni-
dacles parlamentares, eHe nãio a aceitou. 

Portanto, nenhuma responsabilidade aclvem d.isto ªº'· Chefe 
do Executivo, .mas fica resalvadc. 'º principio. 

Si 0 Seuaa.o, pois, entende que devem f.icau salvas as immu-
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nldades do Poder Legislativo., r{a pessoa dos seus membros, pôde, 
perfeitamente, acceitar· a emenda, sem com isto fazer 'º minimo 
aggravo ao Poder Executivo. 

E' .o Poder Legislativo que se defende de irregu'larid.ad·es pos 
siv·eis, si, amanhã, no·Y.o estado de sitio. fo.r votado. 

O Poder Executivo nada tem com isso. 
Assim, pois, não me expresso deste modo, oomc. s-empre, para 

arre.dar do Senad·o a idéa de approvar ou deix·ar de a'Pprovar. 
Estou justificando e. meu vo to. 

No entretanto, desejo que o m eu voto coincida ,sempre com 
a opinião da maioria do Senado; ·e sou mais insuspeito do que 
outro qualquer, para fanar a respeito, porque fui um dos Sena-
dores que votaram contra a emenda, que resalva as immunidades. 

J ã Vê O Se.nado que faço PE•niténcia. 
O facto ·estã passad'.:l; sobre ·elle não ha mais remedio possivel; é 

1,1m facto consummado; mas- é precis-o .que o precedente tE~mine aqui, 
e esta é .a occasião ·de fazei-o terminar. 

O Pod·er L·egislatlvo ganha muit,o com isso e 0 Executivo nada 
pe.r,d.e; pelo contrario, /;arnha tambem, porque, si se tir.ar .ao Exe-
cutivo pretexto para pr~·oceder mal, te•r-se-ha feito um gr.ancl.e ser-
viço, não só a-0 Executivo como ã Republica. 

O acto, portanto, d·<> Senado, só tem hoje, p.ara ·mim, .a virtude 
de firmar um principi9, .do qual o Pod•er Legislativo precisa para 
poder manter-,se, independentemente, no exercido d·e suas funcções. 

Além disso, si se fiz·er a e.statistica do mod·o porque o ·Senado 
comprehende estas que:

1
stões. Independente d.a questão vertente da 

approvação ou :não appr-0v.açã.o do acto, •estou certo de que a dou-
trina nâ-0 precis~va ·do minlmo esforço de tral:íã:l'ho, de quem quer 
que seja, para ser accelta quasi que por unanimidade 

Faço ·esta justiça ~o bom senso, ao ·es~irito de observação . de 
meus illustres .collegas, que não podem deixar d.e ver um perigo 
imminente, na co!lltinu;ção de s·emelhante doutrina. 

Se!lhores, quando o paiz for surprehendido· p.elo abominavel cri-
·me ·que se deu no Arsenal ,d.e Guer•ra na pessoa do Presidente d.~ Re-
publica, .eu posso dar t·e1,itemunho d·e que, não só nos actos pu~hcos e 
nas demonstrações ·da tfibuna mas ta.rnbem ·ILo r ·ecesso ~~ amizade_ e 
cO!!lversações particularçs, não encontr·ei um h-omem pohUco que nao 
condemnasse vehementiemente semelhainte procedimento. 

A opinião de todos, e a minha foi a. primeira, foi de que a:quelle 
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facto era o producto de um fanatismo momentaneo; era uma lou-
cura momentanea de fanatismo politico. 

~ra uma allucinação de um homem, que viria perturbar a. Re-
publica, em todos os governos, com a sua acção demagogica, sobre 
a população das c'.asses baixas . 

Ne·ssa occasião, eu dis.se aqui: - &cndito que 0 pequeno club 
de indivíduos insensatos, -que não te·em a mínima imputabil idade 
nem ~·e~açõe,s com os partidos verdadei·ramente politicos, que faze~ 
a po!It1ca da Républica. tenha approvado .esta t entativa de homi-
ddio na pessaa do Presidente d~ Republica . .. 

E senhores, isto é o que o bom sE>nso determinava e é 0 que os 
factos vie.ram depo-is provar, passado tod0 ·o inquerito, todas as 
pesq'Uizas, tcdas as devassas que foram feitas relativamente ao 
acontecimento. 

Este é o facto. 
Então, depois d·e chegarmos a este periodo, depois de estarmos 

todos convencidos de que a tempestade não foi ma.is do que um 
conluio de tres ou qua:tro individuos insensatos, depois de passado 
tudo isto, é possível ai•nda q'll e tenhamos de vacillar quanto ao 
pronuncia.m entÓ contra pessoas altamente coHocadas na política, 
Senadores e Deputados, que por um erro .de apreciação da policia, 
foram ·envolvidos em um acto de vio·lencia praticad.o pelo Governo? 

Não podemos te·r a miuima duvida a r·espeifo. 
E' preciso, pois. qu e compensação possa haver para soffr imen tos 

tamanhos; os collegas de r·epresen tação desses Senadores ·e Depu·-
tados, d·evem-se prO'nunciar não approvando os actos d.e violen-
cia que os p!'lvaram da liberdade e de seus direitos políticos. 

E tan.to mais eu me sinto auto rizado a falla.r assim ao Se-
nado, quando o proprio Senado e a Gamara, como j á tive occasião 
de r eferi r , negaram licença para que estes membros do PcdEr Le-
gislativo fcssem processados. 

Eu tomo a liberdade ainda de repetir o mm argumento. 
Si negaram licença para qu e fossem processados, uma vez que 

0 Senado e a Gamara não podiam proceder de similha.nte_ modo por 
patronato, nem por motivos ocultos, segue-se que o Se.nado e a 
Gamara reconheceram Qu e nã.o havia motivos para que fossell! 
processados os membros do Congresso . 

Ei assim é, todos os actos de violencia praticados contra elles 
são actos reprovados, ou pe'o menos, fora m actos errados e si 
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foram actos errados, como approval-os? Qual a consequencia tla ap-
provação? 

A consequrn.cia é esta: é que fica sciente e consciente 0 Poder 
Executivo_ ide que, sempre que estiver armado do estado de sitio, po-
derá praticar todas as violencias que quizer, e seus actos serão ap-
provados e nem ao menos uma reprovaçào platonica virá para acl-
vertil-0 contra o seu mão procedimento. 

Eu insisto neste ponto, porque parece que é dever do .Senado, 
ou não aipprovar a prisão dos membros do Congresso, acceitando a 
emenda offerecLda, ou então que é dever cios amigos cio Governo 
virem á tribuna trazer uma explicita, clara e positiva demonstração 
de que ha necessidade de approvar estes mesmos actos, e <.!e que a 
prisão idos membros do Congresso era indispensavel, porque taes e 
taes provas, documentos ou testemu'nhas, existem contra ess(S ci-
dadãios. 

Ainda é tempo. Isto devia ter sido feito quamlo se tratou de 
dar a concessão para o processo. 

O Senado devia terrse pronunciado contra, si estas provas ap 
parecessem; ellas não apparecera.m, á concessão não foi dada. 

il.-Ioje é logico que 1não .podem ser approvados os actos de vio-
lencia 1praticados contra esses cidadãos. 

Eu já appeJl.ei para a fórmula mais mitiga<.la, e ainda, clebaixJ 
do manto da interpretaçãio constitucional; não propriamente como 
uma censura ao Governo, ao Poder "Executivo, mas como a affir-
maçã,ci de uma garantiGj. para o Poder Legislativo. 

neutro deste terreno ha vasto espaço para unirem-.se as opi-
niões, ipara nos confraternizarmos em uma acção benefioa em favor 
ela -Republica; é o terreno da 'Conciliação. 

Eu não quero ·que -0 !Senado espose aquillo que eu talvez dese-
jasse que fosse feito, a reprovação directa aos actos do Poder Ex-
ecutivo. Isto não é ipossiv.el, mas .como ·dá-se justamente a ooinci-
clencia de pensamentos de illustres membros do partido que •apo-ia 
o Governo, isto é, que a defesa do Partido Legislativo precisa ser 
estabelecida, é occasiãq ·de, aproveitando o sentimento geral, uns 
por um motivo, -0ut1·os por outro, resguardaTmos ais i·lllililuni.dades 
parlamentares. 

E não preciso accentuaT ainda outra vez que adoptamos a 
forma mais conveniente, para que o Poder ExecutiVI) nã-0 tome o 
acto elo. Senado como uma censura directa feita a si, e antes como 
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um r esguardo do · pi'incipio· ,constitucional, que ., qµer :, qµe , ps, : po. 
del'es sejam: h'aririonicos, mas ·i·nd-epenêJ:entes.. ':1 "·"'' :1 • ,., . ·, .. 

1E a independência do. P.oder . Legislativ·o, estou, convencido, 
, clesap·pafecerá poT comp'leto, to·das as vezes que fôr v-0tado 0 estado 

de ·sitio, não estando. garantid·; cada um de seus membros contra 
a prisão, .ou contra o banimento·. 

Senhor,es, talvez eu fosse o mais impro.or~o .par·:;i tratar deste 
assumpt:o, po.rque a ' minha opinião podia ser tomada como suspei-
ta, vi·sto ter negado o esta,clo . ele sitio . 

Eu poss.o garantir ao Senado, po·rém, que mesmo tendo . ne-
gado. ·O estado de sitio, como SOU sempre SUbOTdinado ás ·decisões 
da .ruaio,i·ia, e nem as·sumo a posiçã0 ele rebelde contra el!as, 
mesmo assim, si foss em l'egulares os. •actos . praticados pelo poder 
Executiv-o, eu não. teria protest.0 algu.ru a fazer, teria mesmo, quem 
sabe de approvaLc;i,s, si os jul:gasse necessarios, uteis e legaes. 

Mas n eguei o estado de sitio, e as minhas previsões foram 
perfeitamente n :alizadas. 

O estado de sitio serviu nas mãos do Go.vern·o paTa a pratica 
de . actos irregulares. 

Não discuto todos estes actos, não faço, mesmo quei:itão que 
elles 'sejam ou não ªI!provado·s; acho que a Repub'lic::i. hoje não 
perde nem ganha com a sua .approvação., •OS effeitos po·sitivos da 
r eprovação eram n enhum. 

Mas, quanto á emenda, a sua approyação traz tanto·s bene-
ficios, que eu julgo dever insistir so·bre o facto. 

E é assim, Sr. Presidente, que havemos de ir coID.s·titu:in·Çlo 
devagar e s·olidificand,0 a Republica, ·errando hoj e, e accert:ando 
amanhã, procurand.o reformar os nossos prO,P·rio·s erro0s, e • íJVJ-
tando os erro•s a lheios . 

. Eu espero, br. Presidente, como um favo·r paTticular feito á 
represEl'lltação -do meu Estaido, uma ·deferenci·a .ao Estado d.o Rio 
Gran(le ·do Sul, mesmo porque, nã.o se falsifique, ·em anno.s vin_ 
dc.uros, a historia política destes t empos e para que ·nã.o ·possa 
caber no animo dos vindouro·s qualquer juizo er.roneo .relativa-
.mente . a acção politica éLos re·presentant!es do Rio Grande na 
actuaUdade, espero e . peço . .isto.. como um favor, a qualquer dos 
amigos ·do Gov erno, que com .elle priva mais de p:erto, ·espero que 
me digam, p:;ira que o- paiz todo o saiba, qual foi a tox.a, qual :f'o-i a 
irregularidade de procedimento, qual foi a tentativa ·contra a or-
dem, ·ou contra as autoTidades es tab'elecidas, tentativa "Praticada 
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fóra do. termo legal, que se attribuiu a um qualquer dos repre-
1:Hmtantes d·o Rio Gr.and·e, principalmente ãqu1e!le que soffreu as 
consequencias mais incommodas d.o estado d·e sitio. 

O Sa. Juuo FROTA - E ferindo-se a ·elle, ferio-se a nós todos. 
o SR. RAMIRO BARCELLOS - NatuTalmenté, e não· preciso re-

peti;-, 
Não se trata da pessoa PI':Jpriamente do Senador Pinheir.o 

Machado: trata-se de um membro da representação do Rio Grande 
e d•e um membro do .Senado., 

Peço, como favor especial ãquelles que p:idem e devem saber 
uma parte . dos pensamentos do Governo, das razões dos .actos do 
Gover·no, que d·eclarern perante a rnssa Republica, solemne e pu-
blica.mente, qual o .motivo., qna·l a cansa que deter-minc.u a prisão, 
a retenção do Senadc~· pelo Rio Grande do Sul, em navio de guer_ 
ra ·e tarnbem a sua inc:irnmunicabi'lidade. 

Isto é um dever qU'e me occerre, assim corno. julgo· que é um 
dever que .occorre a qualquer daquelles membros desta Casa que 
prive com o GoVETno e que o ·apoie. 

Eu esper:i, p·o.is, desta deferencia para cem o meu ...,,stado, tão 
dolOl'OSamente ferido p1or este .acto, d:eferencia determinada pela 
gentileza e pelo cavalheirismo dos membros deste Senado que 
apoiam e. goveTno, esp~ro uma explicação qualquer, uma resposta, 
positiva ou negativa, r\llativamente ao facto da prisão do Senador 
rio-grandense. 

E isto porque, SeIJ.hores, despida a respeitabilidade que n-os 
une, despida a dignidade de que deve revestir-'se todo. aquene que 
recebe os enca1rgos de uma representação, sem que um consolo, 
sem que uma palavra de amena desculpa seja pronunciada ao 
menos, - ninguem se sentirá bem sentado nestas cadeiracs de 
hoje em diante. 

Hoje, este facto deu-se com o ·Senador rio-grandense amanha 
póde dar-se com um .S~-nador por Pernambuco ou com um .Senadol' 
de S. Paulo; conform9 as variantes da .politica, todos os Senado-
res podem ser victirnfl-S dacs . mesmas affrontas, todos os Estados 
podem ser arnesquinha,.d.os e feridos na pessoa de seus reprasen-
tantes. 

Qualquer membro da maioria, qualquer dos Srs. Senad·ores 
que p·rivam com o Goyerno e conhecem seus actos, .pôde perfeita-
mente dizer ao paiz ·O~ motivos Que j-ustificaram aquella 1prisã;o ·~ 

aquellas perseguições . 
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O Su. TH011111.z Dl!lLFINO - V. Ex. vai ficar sem resposta. 
O SR : RAMIRO B.A.RcELLOs - Não o esper.o, e peço ao honrado 

Sonador não me desilluda antes d·e tempo; posso perder .esta illu· 
são, não quero perdel-a já. 

1E espero que me respond·am, porque aqui, quand.o nós repr·e. 
sentavamos os amigos ·cLo Gov·erno, quando os successos se preci· 
pitavam violentamente, pelas pr.ovocações da ·desordem .e dos re-
voltosos, nunca f.oi dtrigido um appel1o, uma .pergun:ta ao nosso 
grupo, ao grupo daquelles que sustantavam o Goveirno, nunca fol 
dirigida uma pergunta a este grupo, sem que !losse respondida, 
bem ou mal. 

o SR. THOMAZ DELFINO d·á um aparte. 
o SR . RAMIRO BARCELLOS - Esta é a primeira vez que dirijo 

o appello para os membro-s do partido que .apoia o Governo. Nuµca 
disse umia ·palavra sobre este fac to., nem mesmo ao meu amigo e 
companheiro de representação, nunca tratamos ·deste facto após 
o dia iem que· sahia d.a prisão; e n em ·ell e sabia que ·eu trataria d es-
t e facto pelo modo por que estou ?tratando, poi•s não lhe disse uma 
palavra· a J.'lespeito do .assump.to. 

Aguardei-me para faz er hoj e esta p ergunta, e t erm!Jno p edindo 
ao ·Senado .em .geral para acceitar a salvadora e benefi ca emenda 
que foi apresentada e pedin.do ·especialmente ao grupo dos Sena-
dores que apoiam o <Governo, que m e respondam, par.a r egosijar 
meu ·Estado ·ou para con.demnação ·eterna d·e seu r·eprese1ntante, 
que respondam, relativamente iá pri·são do Sr . .Senador Pinheiro 
Machado, o que é que a justificou ou deterrrii1nou . 

Tenho concluído. (Mui to bem, muito bern. ) 
1Ninguem mais pedindo a palavrá, encer·ra-se a discussão . 
~nnunciada a votação e ve1·ificando-.se não haver mais nu-

mero legal, procede-se á chamada .dos Srs. Senadores que compa-
l'leoeram á Be'õsão (52) 1e d·eixam de I"esponder CIS Sr.s.: Mano PI 
Barata Lau·ro Sodré Joã,o {)or.deiro, Bezerril Fonten elle, Pedro 
Velho, 'Alminio Affolll~o , José Bernardo, Alvar.o Machado, Joaquim 
Pernambuco, B . de ·Mendonça Sobrinho, Leite e Oiticica, Thomaz 
Delfino, Lopes ·Tr.ovão, Caiado, A. Azeredo, Aquilino do Amaral, 
Alberto GonçalV'es, Esteves Juni.or, Gustavo Richard. Pinheirn Mq 
chad·o, Julio Frota, Ramiro iBarcellos e Gomes de Castro (23) 
tendo ·este communicado á Mesa que se r etirava por incommodo. 

Fica adiada a votação da proposição. 

23 

rucerra11 1enlío 

da cli scuasii.o 





SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO 

O SR. PRESIDENTE - Vou submetteT a votos ·o arti~o uni-
co da r::-oposição, salvo m1 emenc'ías dos Srs. Ruy Barb .s;i, e B. de 
Mendonça Sobrinho. 

O SR . ALMINO AFFONSO (pela orae1n) - Vae-se votar a Questão de 
approvação ou Tejeição dos actos do Governo., dura'llte o estado de ordem 
sitio, não é verdad·e? 

O SR. PRESIDENTE - Sim, SenhoT. 
O SR. ALMINO AFFoNso - Oomo .o nobre .Senad-or, cujo nome 

peço venia ·para proferir, o Sr. Coelho e Campos, ainda ha pouco 
me iez a honra <le dizer que, em u.m destes casos, o voto deveria ser 
expresso, r€queiro a V. Ex., Sr . Presi<lente, em nome da subera-
nia nacional que, uma vez que se tem de decidir sobre uma. cvusa 
que já ·está implicitamente resolvida . .. 

O SR. COELHO E CAMPOS - !Mas va:e-se v<otar a responsabilidade 
do <Governo, 1e não .principio de doutrina. 

O SR. ALMINO AFF.oNso - Si eu nãü ·estivesse tã-o .a.costumado 
a reverenciar e, D€us me perdoe, a lhe querer bem (risos), havia 
de .dizerJhe que nós aqui somos Senado·r.es e não jesuitas. 

Não precisamos de emboscadas, precisamos ser claros (apoia. 
aos) e fazer-lhe distincção· onde a boa razão e o •bom senso não 
faz. 

Requeir.o, po.is, a V . Ex. Sr. Presidente, que, ·em vista de 
tudo quanto se tem passado, dito € feito consulte o Senado sobre si 
consente que haja votação n-ominal, •e peço, tambem, preferencia, 
na votação, tanto paTa a ·emenda do Sr . Senado·r Ruy Barbosa, 
como para a emenda do ·Sr. Senad·or Bernardo de Mendonça So_ 
brinho. 
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O SR. RUY BAR!BOSA (pela or&em) (*)~Sr. Presidente, 
pedi a palavra para ser infôrma.do sobre si a votação do prcjecto 
resalva as emendas . 

O SR. ·PRESIDENTE - Sim, Senhor, mas o Sr. SenadoT Almino 
Affonso acaba de requerer preferencia na v·otação, paTa as emen-
das. 

O Sn. RUY BARBOSA - A despeito do requerimento do nobre 
Senadcir, eu tinha necessidade de fazer esta pergunta, para meu 
esclarecimento. 

Como estou na tribuna, V. Ex. me permittirã accrescentar 
duas palavras, protestando contra a intelligencia dada pelo nos-
so illustre coll12ga, Senad·or por Sergi·pe, ao voto· que vamos dar. 

Disse S. Ex. que nós iamos v'otar respomiabi!idade do Go-
verno. 

Não ha tal. 

Si a emenda é a resultante do .meu discurso, aqui proferido, 
e a expressão das idéas1 que o inspiraram, ten·ho o direito de Tepe_ 
tir •O que nele disse, isto é, que e> nosso O•bjectivo consiste, exclusi-
vamente, em firmar dqus princípios constitucionaies e não armar 
uma cilada politica, oµ uma manobra parlamentitT contra o Go-
verno. 

A minha opinião, em relação ã Tesponsabi.\.idade do chefe do 
Estado, é que ella deve limitar-se a casas restrictissimos e ex_ 
trem os. 

Por minha parte, µão a votaria nunca, senão em hypothes es de 
uma g-ravida·de ta1, que o Parlamento não iJOdesse 'I'ecusal-a, sem 
abdicar dos seus deveres fundamentaes: no caso de traição, de 
derramamellltc. de sangue, ou de crimes graves contra a honra e 
tranquillidade publica.p. 

Fora destas hypotheses, as consequencias da responsabilidade 
penal do Chefe do Ei:jtado são mais graves do que a convenj.encia 
parlamentar, e, na ei:Jpecie Y·ertente esta responsabilidade não po-
deria passa.r pelo espírito de nenhum dos membros desta Casa, 
quando a consequen·c·}a seria a perda do ca:rgo que o Chefe do Es-
tado vae .perder, naturalmente, .ago.ra, pelo effeito simples do tempo. 

( Trooam_se apartes.) 

( • ) F:ste discurso não foi revisto p elo oraclor. 
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Para que restricções? 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Não se discute isto neste momento. 
O SR. RuY BARBOSA - P.erdôe-me V. Ex. Acima das manobras 

d·os partidos e dos interesses do G::iverno, estão os interesses su-
premc•s da Constituição da Republica. 

(Muito·s apoiaclos.) 
Si os interesses de partido não procurassem imprimir ao voto 

que vamo·s dar, uma intençã::i e sentido, que não estava no espL 
rito dos propugnadO•res da emenda, esse perigo não se correria. 
Mas é que os partidos, levados pelas suas conveniencias e vezos 
antigos, não que·rem abdkar dos vícios que teem co·rrompi.do entre 
nós e sacrificado todos cs r egim ens. 

E ' contra isso que é necessario r eagir, porque. ainda ha pouco 
ouvia ·eu a um amigo, a qu·em profundamente preso, recordações 
a. pro·posito do vo>to que v.amos dar, das violencias soffridas por 
n..uito membros de um dos lad·os desta Casa. 

Para mim, essa remin i.scencia deve ser varr ida inteiramente 
do nosso espíri to, afim de que po.ssamos iniciar um periodo de 
paz, sinceridade e honra, na pratica das instituições nacionaes. 

(Muito·s apoiados.) 

Esse período será ~nteiramente ' irnpossivel, si os partid-os s·~ 

arerrarern á lucta de desforras. 
O :SR. SEVERINO VmmA - E, n-0 -caso vertente, é o que se está 

fazendo. 
(A.pmaàos e não ªpoiJaaos.) 
UM SR . SENADOR - E' uma injuria . 
(Tro cam-s'e outros apjartes.) 
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tympanos.) Attenção! 
O SR. RuY BARBOSA - P eço perdão a-0 meu honrado amigo, 

Senador pelo Esta;do da Bahia, para continuar a divergir Jµ, 
Su. Ex. 

Parece-me s1'ngulaT que, quando o autor da emenda. cuja sorte 
se vae resolver neste escrutínio, decla;rou, ao fundam ental-a, as 
suas inte.nções, e se levanta agora para manter a sua declaraçã'.l 
primitiva de .que o seu pensament-0 é um pensamento impessoal. u·.n 
pensamento jurídico, um 1Hmsamento de reivindicação da constitu-
ci>onalidade, que deve pr·esidir aos nossos actos, insista o honrado 
l eacler na pret enção de que as restricções postas a este voto, se ins-
p'iram em um pensamento occulto e tortuoso. 
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O SR. SEVERINO VIEIRA - Não d·e V. Ex. (Ha 1nuitos outros 
apartes.) 

o SR. PRESIDENTE - Attenção ! 
O SR. RuY BARBOSA - Creio, Sr . . pr.esidente, ·eu e&tou ainda 

na persuação de que a boa fé não é monopolio de neinhum dos lados 
desta Casa· (apoiaàO•s), •e de que -o mesmo direito que tem o h-011-
rad·o i e:aàar da maioria de dar a seu voto a expressão das 1mas -opi-
niões, tem o outro lado de ser ·o interprrete das dene. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Perfeitamen.te, e eu respeito e.st:J.s 
opiniões. 

O SR. RUY BARBOSA - Lolgio, si por parte, do·s qtbe ill:iciaram 
a emenda ·e daquelles ·que a apoiam, ·se faz tão solemnemente a d·e-
olaração d·e que 1seu propos.ito se reduz a firmar princípios constitu. 
cio·naes, não comp·rehendo a insistencia em se dizer que este voto 
vae siginificair uma manobra poliUca, ·em detrimento dos interesses 
do Governo., ·e para feri'!' o Chefe do Estado. 

Não; .estou certo, faço justiça aos meus adv·ersarios de hon-
tem, como de hoje, como a todos, não só pela necessidade que 
t·emos de ser cortezes ·uns ~ara com os outr.os, como pela imabal?.-
v-el convicção de que em re?ra geral, mesmo entre ·os homens poli-
ticos ;os actos s.olemn·es e !fraves são de ordinario, inspirados •em 
mov·eis limpos e oonfessavr is, faço jus.fiça aios meus adversarios 
de hontem e ·de hoj.e, .para fl'Creditair que teriam a isenção necessa-
ria ·de dizer formalmente o ·seu pensamE•nto ;j,e aggres·são ao Go· 
verll:o nesta Casa, si :este pensamento )JUdesse actuar .ag.ora nos 
seus actos. (Apoiadios.) 

O meu illustr·e .amtgo per.guntava ha pouco: então paira que 
esta;s restricções? 

Para que?! 
Mas é tão claro; para firma:r este ·principio, que não se quer 

que ·fique daro. P;is, como ·havemos ·de passar a mais solemn"' 
das occasiões que temos, 1~m que -o.s dous partidos contrarias si 
encontram harmonicos na mesma idéa, para .d:eiXarmos de dar a 
essa idéa a sancção solemne e supr·ema que ella néste momento 
podia receber?! 

Temos nós o direito d ,e adiar este acto? 
O SR. AQmLrno Do A:iljlARAL - iNão póde deixa:r de ser apai-

xo.nada qualquer medida q-qe se tome: (Trocam-se muitos à,partes.) 
O SR . PRESIDENTE ·.- •Eu peço ao orado.r Que r .estrinja-se á 

questão de ordem. 
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O SR. RuY BA!mosA - Sr. Presidente, não fui eu quem in · 
flamou o debate; as palavras de meu honrado amig,o collocavam 
em difficuldade a minha {:Onsciencia; e como toda a clareza é 
pouca nesta ci-rcumstancia, porque os sophismas de partidos são 
inexgotaveis, eu não podia votar calado, quando se queria empres-
tar a meu voto um sentido ce>nkario á minha .consciencia e aos 
meus actos. 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Eu era incapaz disso. 
O S&. 1RUY ·BARBOSA - Eu não me refiro a V. Ex.; mas, res .. 

pondendo, si bem ·ouvi, ao aparte do honra.do Senador 'POr 'M:aitto-
Grosso, eu direi qu1e, s·e nesta occaisião qualquer voto ha de ser 
apaix.onado, a paixão hade estar de um e de outro lad-0 desta Ga-
mara . 

Eu protesto contra •esta maneira •de apreciar a situação dos es-
píritos no Senado em uma occasião tão grave . 

Não; ·não ha 1no meu espírito o menor vislumbre de paixão. O 
calor da minha palavra representa apenas a 'Profundidade, a in-
teireza •e a revolta de minha, consciencia. 

V iSR. AQ,UILINO DO AMARAL - Como de nós todos. 
O SR. RUY BARB-OSA - Fui o primeiro a fazer justiça, e a dizer 

que de um ·e de outr,o lado dev·emos reconhecer que não existe 
paixão, mas patriotismo, espírito jurídico .e vontade de servir á lei. 

Si esta vomtade existe de um ·e de outro laido ·do Senado, po-
demos votar -com a mesma isenção oom que os outr.os votam. Não 
ü:mos o direito de adiar o nosso voto paira oppo·r.tunidade even-
tual de uma occasião futura; temos necessidade d·e nos pr-0nun-
ciar sobre dous ·pr1ncipios constitucionaes, entregues ·ha muito 
tempo n-este paiz á sorte de paixões d·e partido. 

O SR. J usTO CRERMO ' T - Mas esta não é a maneira regular ... 
O SR. Ru Y BARBOSA - E' a maneira regular. (Ha mwitw 

apart:es. ) 
Não sou quem tem a culpa do debate: a questão era muito 

simples, não fui ·eu quem a complicou. 
Esta é a man:eira regular, porque, &i eu a pprovasse sem restri-

cções os actos d·o Governo, mentiria á minha consciencia e á mi-
nha honra, qu·e appro•vam princípios que estes actos violam. 
(A.pomos e não apo,iaãolS). 

Eu, Sr. Presid·ente, que, tendo concedido ao Governo ú estado 
de sitio' deante do maiis alto tribunal do paiz, aü{:usei de foconsti-

. tucionalidade os actos do Governo, por terem Vi'Olado ·estes prin-
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cipios, não podia, na occasião em que estes actos se offerecem a0 
voto do Senado, votar por elles sem restrirções. 

Não comprehendo esta.s artes, estes jogos, estas manc•bras par-
lamentares. 

Estão em debate nesta Casa os actos do Governo, e, tenho de 
approvar todos si os votar sem restricções ou simão passa approva·: 
a todos as restricções me são indispensaveis, para que fique bem 
clara a minha attitude n·esta questão. (Ha mui.tos apcirties.) 

A coherencia a que se referem os nobres .Senadores é uma ques-
tão secundaria: mais digna de respeito ainda do que a posição do:i 
coherentes é a dos convertid·os (aporiados), é a daquell es que sin. 
ceram 9nte vieram dizer: a experiencia nos convenceu de que er-
rava.mos, a experiencia nos persuadiu de que o r egimn constitu-
cional, as instituições republicanas ficariam desamparadas si in-
sistissemos pela de"esa das nossas idéas antigas, (H a mu,itos 
apartes.) 

Declaro, portanto, ST . Presid ente, que, quando fôr meu 
1rnp1~it0 rrspousabiliza.r C• chefe do Estado, promover .a sua res. 
pnnsabilidade, não buscarei caminho'3 indirectos. 

E faco esta mesma justiça a cada um dos honratlos membros 
dPsta Casa. (Apoiados.) 

IMeu prnpo·sit:J nesta Casa serã •claro, ter·ei a mesma coragem 
que jã se tem tido nestei paiz, na ·outra Camara, para formular 
positivamente a respouisahilidade do chefe ·do Estado ; mas, quan-
do. como agora, se .tratar, em uma questão a que eu ligo o 
mais a1to valor de definir claramente as nossos posições, proce-
d·erei sempre como estou procedendo .. 

A mim, m e pa!'ece ql\·e cem o sacriücio d-estes dous princípios, 
que com a entrega das irnmunidades parlame-ntares ao a.rbitrio d:i 
Poder Executivo e com lj- faculdade, de.ixada ao Poder Executivo., 
de faz ~r perdur·a~· a.lém do estado de sitio seus effeitos, o regimen 
republicano será eternamente uma mentira neste paiz. 

E não posso. deixar passar a occasi~o que se me offerece de 
protestair contra estes aqusos, com meu voto, solemnemP.nte darlo 
neste escrutínio. (Mwit.9 bem; muito bem. ) 

O SR. SEVERINO YI•EIRA (peU:i 01rdeni) - Sr. Presidente, 
depois do di.scurso d:i m eu honrad o amigo ... 

O Sn. PnESIDENTE - O honrado · Senador pela Bahia fallou peln, 
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ordem, dando uma exp1icação·; V. Ex. tambem pôde fallar pela 
ordem. Não posso consentir, porém, a reabertum do debate. 

O Sn. Sir,vEinNo VJEJRA - VenhD dar uma explicação pessoal, 
que deve ser imrnediata e ao mesmo tempo procurar encaminh11r 
a votação. 

Sr. Presidente, sou o primeiro a fazer justiça ás intenções 
nobres do honrado e erudito Senado1· pela Bahia. 

S ~i, Sr. Presidente, que, se ha aqui <le parte a parte Senado-
res que não PJdem ser <leclarados isentes das paixões de partido, 
ba tambem illustres representantes que, como o honrado Senado·r, 
meu illu.stre patricio e amigo, não tem motivos sinão para pairar 
nas regiões serenas da imparciaJi.d·ade, sem vincu1o algum partL 
dario, sem nenhum liame de aggremiação pclitica. 

Quanto, Sr. Presidente, aJ-s que são sussceptiveis aos a.9saltos 
das paixões politicas, me considero em perfeito pé de igualdade a 
qualquer dos meus illustres collegas, isto é, <laquelles que quize-
rem, como eu, pertencer ao nivel dos mais humildes. 

Nesta ccnformidade, Sr. Presidente, si os meus i.Ilustres a<!-
v ~rsarios vo·tam nesta questão desapa.ixonadamente, tambem pre-
sumo votar com igual isenção. 

o SR. RuY BARBOSA - Foi o que eu disse. 
O S1i. SEVElUN-O V1Ern"- - Si, porém, me quezerem averbar de 

apaixonado, é força reconhecer que ha paixões mais transparen. 
tese incoherciveis <lo lado dos adv ersarics, principalmente <laque1-
les que não teem podido ou s•abido contei-os e reprimil.•os nas pa. 
lavras e no seu proceder na solução da materia em debate. 

O honrado Senador pele· Estado de Matto Grosso frisou per-
feitamente o i·n,conveniente ·e a inopportun.idade •de <la.r.se a de-
cisão do assumpto em Jitigio a direcção que lhe pretende impri-
mir o meu i1Iustrado amigo e no]}re Senador pela Bahia. 

No mamente. presente, em que não se trata de um projecto de 
lei permanente, da elaboração de regras destinadas a s ervirem de 
futuro de norma de ac_ção do Governo ou dos cidadãos da Repu-
blica, mas quando o que está submettido ao conhecimento d·~ Se-
nado não pas·sa de m sra questão de fa.cto , cuja decisão de cara. 
cter transitorio., produzid~ a seu effeito de occasião que tem de 
ir para 0 s •archivrs da historia onde não terá outro alcance, si nã.o 
o de f.igurar como um documento da época que atravessamos; no 
momento presente, elil que se trata de ventilar principalmente si 
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o Governo ·da R epublica, no uso da faculdade qu e lhe foi conferi-
d•a, pelos decretes d e estado de sitio exorbitou, incidiu na sancção 
das leis que definem em cas·os determinados a sua ri?s·ponsabiU-
dad·e, não é a ocasião opportuna e parece mesmo que fôra. de gra-
ve perigo pretender ventHar os pontos de d•outrina que o honrado 
Sen:ador, meu illustre amigo., com as melhores intenções, estou cer_ 
to, julgou dev.er suscitar á deliberação, a,o voto ·d.o Senado. 

Fôr-a suboTdin.ar á dedsão do facto á afirmação de pr.inoipios, 
que, não obstante m.ais de uma tentativa ainda nãio logravam-se 
transpo•rtar para o•s p·receitos do nosso direito positivo. 

Não, Sr. Presidente, pela minha parte, já que sou obr.igado 
desde já ·a a ntecipar meu modo de ver, devo ·declarar que não vo-
tarei, jámais par qualquer projecto que seja apresentad-0, garantiu .. 
do as immunid.ades parlamentares duraiate o estado de sitio . 

E não v-0tarei por qua'lquer .pro·jecto neste sentido, pc.rque 
não r econheço que esta,s immunida.des parlamentares, do .art. 20 
da nossa <Constituição sejam um attr ibuto ·constitutivo da essen-
cia d·o P.oder Legislativo; porquanto, si i-sto fos·se verdade, chega-
ria,nlDls á conclusão de que1 nos pa izes onde os Senadores e Depu-
tados não gosam de i=unida·d·es, não ha Poder Legislativo. 

Não é, po.rém, ·es ta, Sr. P1,esi.dente, a significação que dou ao 
meu v·oto na materia que va,i ser subm'ettida á .deliberação do S·e. 
na,do. 

Nesta materi•a esse VOfo tem expressão. que póde harmoni.sar. 
se perfeitamente com o sentir ·de muitos dos meus illustres ·cor-
religionari<0s qu e v-0tam no prnjecto e dão-lhe a sua approvação 
consoi·ente sem prejuiw da s ua d-igni.dade e d.a sua honra no• pen-
:-.ament0 ·de que essa app11ovação tr.aduz simplesmente a declara_ 
cão de que o Governo nãio praticou ·actos de responsabilidade . du-
rante o •esta,do d·e sitio . 

Posso afi!'mar, Sr. Presidente, que ·estes mesmos ·correligio-
narios não r.egatea,rão .amanhã, ,0 seu voto, e mais ainda que isso, 
o seu concurso e presüg.io a,os ·esforços do meu illustre amigo Se-
nador pela Bahia, s'i S. E:ic . a'J)'resentar p·rojeoto· regulando ad . fu-
turum . como• caracter de ,ge1rnralidade que ·devem .ter as . .feis. 0 

·estado de sitio ga:rantin.do as immunid<ad·es p.arlaJillentar.es ·do art. 
2o da Constituição. (Ha m;uitos apartes.) 

Agora, Sr. Presidente, s i pretendem, depofa ·disso ins.istir na 
·pecha'· ç1e partidarios apai~onados , lançada áque1les que, as.sim 
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pensando, vão votar pela approvaçã-0 <lo projecto sem suffragar 
qualquer das emendas apresentadaG, o que se poderá, dizer daquel-
les que tendo por sua palavra fall:ida e escripta, da tribuna e da 
imprensa, e por seu suffragio em mais de uma vctação so1emne, 
abrangendo factos d e uma gravidade assombrosa, mais r-ev.oltan-
tes do que tudo quanto• a imaginação ·dos i'Il.imigos do Governo 
actual l'he tem attribuido, daqueUes que tendo sempre com a maior 
galhardia servido á doutrina condemna<la na emenda do meu il-
lustre amigo e nobre Sena d.or pela Bahia vão suffra.gar agora es_ 
sa •emend•a? ... 

Deus queira, Sr. Presidente, que €6tes sejam os convertidos 
d e boje! (Muito bem; muito beni.) 

Consultado, o .Senado nega a prefer enda na votação, para as 
emendas dos Sr.s. Ruy Barbosa e ·B. de Men.d·onça Sobrinho. 

Consu1bado, o Senado concede votação nOIJllinal para a propo-
sição da Camara. 

O SR . PR:IDSIDEN'I'E - Vae-se proceder á chamada para a 
votação nomi·nal ·do artigo unico da proposição, salvo as emendas 
devendo r esponder - ·sim - os Srs. Senadores que o approvarem 
e não - -0s que ·o r-ejeitarem. 

Pro<eedend·o:se á chamada e respondem - si1n - os :Jrs. Jo_ 
nathas P edrosa, J•oaquim Slamnento, F·i·ancisco Machado, Ju91to 
Chermont, Ben edido Leite, Gomes de Castr-0, Belfort Vi·eira, No-
gueira P ananaguá, Pires F err-efra, Cruz, Almeida Barreto, 
Gonçalves F er.r eirn., Coelho e Campos, Leandr:o Madel, Rosa 
Junior, Ruy Barbosa, SeveriI10 Vieira, Virgi'lio Damazi-0, 
Henrique Coutinho, Cl·eto Nunes, Porciuncula, E. Wandenkolk, 
Fe1icia.no P.enna; Gonçalves Chaves, Ro{lrigues Alves, Paula Sou. 
za, Moraes Barros, .Leopold-0 d.e Bulhões, Joaquim de Souza, Gene-
r oso Ponce e Aquilino {lo Amaral (31) e não: os Srs. Manoel 
Barata,_ Lauro Sodrê, João Cordeiro, Bezerril ·F-0ntenelle, Pedro 
Velho, A'lmino Affonso, J·osé Bernardo, Alvaro Machadü, Abdon 
Milanez, J o•a.quim P.eman:nbuco, B. {!e Mendonça Sobrinho, Leite e 
Oiticica, Thomaz Delfino, Caiado, A . Azeredo, Alberto Gonçalves, 
Esteves Junior, Gustavo Richar{i , Raulino Í-Iorn, Pinheiro Macha-
do, Julio Frota e Ramir.o Barcellos . (22). 

O SR. PRESIDENTE - A proposição foi approvada por 31 Approvação da 
votos coptra 22, proposição 
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Vaé-'Se proceder á votação .da emenda do ·Sr. :Ruy Barbosa-. 
VozEs - Foi requerida votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE - Vou consultar >0 Senado· se consente 
que .a votação .seja nom'i>nal. 

Consultado, o Senad·o resolve affirmativamente. 

O SR. PRESIDENTE - V·ae_se prnced·er á chamada para vo-
tação .a.a emenda do Sr. Ruy Barbos.a, devendo respcnder - sim 
-os Srs. Senad'.lres que approvam e - não - os que a rej eitam. 

Procede-s·e á chamada e respond·em - sim-os Srs. Manoel 
Barata, Lauro S·odré, Joã0 Cordeiro, Be:llerril F"cntenelle, Pedro 
Velho, Almin.o Affonso., José Bernardo, Alvaro Macha.do, Abdon 
Milanez, Joaquim Pernambuco, B. de Mendonça Sobrinho, Leite e 
Oiticica, Ruy •Barbo10;a, Thomaz Delfina, A. A.zere.do, Alberto Gon-
çalves, Esteves Juni·or, Gustavo Ricb:a:rd, RauHn'.l Hom, Pinheiro 
•Machado, JuJi.o ·Frota, e RarrniTo Barcellc1s (22) , e - não - os 
Srs. J on.atha•s P edrosa, Jnaquim Sarmento, Francisco Machado, 
Justo Ghermont, Bene<dicto Leite, Gomes de Castr·o, Belfort Vieira, 
Nigu·efr.a P.a:ranaguá, Pir·1s F·erreira, Cruz .A:lm eid.a Barreto, Gon-
çalves ·Fer.rei.a, Coelho, ·e Carrnpo·s, Leandro Maciel, Rosa Junior, 
Severino Vieira, Virgilio D.amazio, Henrique Coutinho, Cleto Nu. 
nes, Porciuncul:a, E. Wa.n·\f enk•olk, Feliciano Pen na, Gonçalv·es Cha-
ves, Rodrigues Alves, Pau1a Souza, Mor.aes Bar-ros, Caiado, Leo-
pold.o . de Bulhões, J oaquim de Souza, Generoso Ponce E> Aquilino 
do Amaral (31). 

O SR. PRESIDEiNTij: - A emeuda do Sr. Ruy Barbosa foi 
omenrla do Sr. rejeitada ])or 31 votos contra 22. 
P.uy Barbosa A emenda do Sr. B. de Mendonça Sobrinho• .está prejudicada. 

E' a prop•osiçao !l!dOPfada par.a p.assar á 3ª discussão. 
Veem á Mesa as .seguintes declara.ções de votos 

Declaração de · "Declaro que v·otei cqntr.a a emen•da d.o Sr. Ruy Barbosa uni-
voto ca;mente pe>r entender que não e.ra o momento de interpretar a 

Constituição a respeito da latitude que se deva da.r ao estado de 
siti'o, por ·ella autorizado, aqueUe em que se conhece dos actos 
pr.aüc!l!dos pelo Pr·esidente da Republica durante um estado de 
sitio decretado sem Iimitação .de especie a.Jguma pelo Poder L e. 
gislativo, tendo si-d·o pelo Senado rejeitada a emenda que consa-
grava a restrkção Telativa ás immuni.da;des p.arlamentares. 

S. :R .-':Jl]m ;34 -de swtem'Qro ge 1898. - Gomes ae Oa$tro," 



365 

"Declaro que v·otei a favor do par:ecer da Commissão de Con. 
stituição e contra a emenda: 

l.º Porque, não obstante enten.der que as immunidades parla-
men.ta1-es não •Se suspen<dem .durante o ·estado de siüo, como mais 
ài:: uma vez tenho sustentado, julgo inopportuno o momento para 
estabelecer.se doutrina sobre o assumpto, que não deve ser fir-
mada p·or mei-o indi'recto e sob o· influxo de paixões parti.darias, e 
sem por meio de .lei especial, elabora.da ·com a indispemsavel calma. 

2.º Porque a não approvação do acto do Govern-0, mandando 
prender ·e desterrando Senadores ·e Deputados, durante o ·estado de 
sitio, i.mporta reconhecer a exigencia de um crime praticado, cri-
me que não póde .existir sem violação de lei expressa, e a Consti-
tuição não .o é neste ponto, não em minha ·opinião, mas no enten-
der da ma.ioria do ·Congresso Nacional, que mais ·de uma vez t em 
approvado a prisão, mesmo em enxo'Vias, e -0 d·est erro de alguns 
d·os s·eus Membros. 

Sala das sessões, 24 de seitem·bro de 1898. - Aquiiino do 
Amaral. 

O SR. SEVERINO VIEIRA (peki ordem) - P.eço a V. Ex . Dispen~a de 
que consulte aio Sen aido si conoede dispensa de interstício· para intersLicio 
que a prop·osição, approva.ndo os actos do Go·v·erno entre na -0r.dem 
do di·a segun·da.fei-ra, 26. 

O Sn. PnESTDENTE - Vou consultar .ao Sena.do .. 
VozEs - Não ha. numero. 

· ÜUTRAS VOZES - lia. 
o Sn. PRESTDE!\'TE - Estão presentes 33 Srs. Senadores. Os 

senhor e>s que approvam o r equerimento do Sr. Severino. Vi eira., 
qu eiram levantar-se . (D evais de v erifi car a v·otação.) 

Está approvado o r equerimento. 
o projecto será dado para ordem do dia. da. pr.oxima. se11são. 





SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO 

• 1 

O SR. COEIJHO E CAlMPOS - Sr. Presidente, o debate tem 3• discuse~o da. 
tido a largueza e desenvolvimento que era de prever, por sua im-
portanda peculiar n-0 ponto de vista geral e particular. 

E se a;os illustres oradc>res que o teem já bastantemente il-
lustraJdo, succede ;na tribuna a minha pa,lavra, pallida de sempre, 
nem por h;;so 'se de .dignará o Senaido de ouviLa, se ella se mostrar, 
como des·ejo, sincera e convenckLa. 

Assim espero, Sr . Presi-den,te, porque não ·enveredarei, e antes 
me afastarei, quant-0 possível, da senda ard.ente das paixões do 
dia. Nunca, felizmente, me ar·rast-0u, não me domina esse espírito 
de parti-do, •obececado, de excessos ·e cruezas, máo conse1heiro sem-
pre na ·apr·eciação de questões, que, como a de que se trata, en-
tendem com principi-0s fundamentaes - os di-reitos individuaes e 
collectivos antagonicos por vezes, mas conci!iaveis e harmonicos 
se se moldam .nos dictames da justiça e da ordem social. 

Antes d·e tudo, uma ligeira digressão de philosop·hia política 
ou social. 

Se a liberda;de é o ideal suprem-0 das sociedades humanas, se 
para que ella subsista e se desenvo·lva necessita de contrafortes e 
gara:ntias, que só o gremio social póde outhorgar, se quem diz so, 
ciedade diz centro de acção, diz governo, é claro que 'º pader pu. 
blico, orgão do governo, cc>ndição elementar da vida civil, tem de" 
veres que são suas funcções, tem funcções que sãio d-ireitos seus, 
não menos respeitaveis e attentiv·eis. 

De modo que, ·O ·elemento indivi-dua:l e o ·elemento social, o in-
dividuo e a collectividade, o 'cidadão e o governo, a liberdade e a 
autoridade são .equações de um _mesmo problema, á cuja solução 
são conjuncramente obrigrudos, e devem co<e:x,istir e coexistem pa.ra 

propoaiçã'.o 
D. 32 
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a consecução dos seus fins elev.a·dos, formoso ideal, que consiste 
no bem de cada um e de .todos, fazendo .o homem feliz , o cidadão 
livre, e a nação grande. 

Para isto, de lado questões incident es, sobrelevam do·is prin-
cipbs capitaes: de uma parte não deve o p oder publico ~xtrapor_sç, 

ultrapasar as funcções que lhe são commetidas; de outra parte, o 
individuo, -o cida·dão d·eve abster-se elo que lhe \) ·defeso; e o crHe. 
ria., o luminar, o sa:ntelmo desse equilibrio ·e harmonia é sem con-
trntação a ·consci.enci-a do dirnito, a justiça, a lei; a "lei que é essa 
mesma consciencia escripta adaptad.a ao conjuncto. ·social, na dL 
cção de um publicista. (Mwito beni. ) 

Se hoje se ·diz - rex s·u.b lege, populus sub Zege., se fundem 
estes conoeito.s nes.te aphorismo de longos .secula.s - sub lcge li-
bertas; poTque, em definitiva, é a 1ei ,que ·impõe a g.overnantes e 
governados, mantendo a corrente das idé.as e dos factos JlO alveo, 
que conduz a liberdade e progresso dos povos, a que natui·almente 
se destina. 

·Ei.s, porém, que essa harmonia não se faz , .esse_ ·desequilíbrio 
desapparece pel.a invasã·o 1de um elemento na frontéra do Ol}tro; 
se, pcQ· exemplo, o elemento indivi·dual transpõe o elemento social, 
e em vez da ordem se tein a desor·dem, a arruaça, em vez da li-
beirdade campeia a .aJiarchia; e as leis ordinarias são já insuffi... 
cientes senão ID·esmo um estorvo; e a sociedade, em sustos, sente-se 
sem garantias . e a patria ~m imminente perig.o, -0 que faz er? 

Não será o ·caso do E:jenado romano: videant consules, nequirl 
respublica cletrimenti capiat? e dizer com Monttesquieu que se vele 
por momento a lei, como outr'or-a a ·es tatua dos d·euses? 

Sem duvida, que a f\alvaçã0 publica é a lei suprema; cum -
pre mais que tudo salvaguardal-a; mas como? 

Voltaire escreveu: 
" L e iievoir p lus sain t, la lOi v lus cherie, 
"O' e&t oublier la lOi, pour sauver la patrie." 

Se o dever. mais santo, a l ei mais imper.iosa é salva.r a p.a-
tria, não é .todavi.a obliterando a lei, ·deixando a apreciação d.o 
perigo ao capricho dos governantes. s enão r.eformando a lei , dan'rlo 
ensanchas á autoridade para . pôLa a cavalleiro das desordens pu-
blicas, substituindo a le~ ordinaTia pela lei das circumstancias, 
nos termos, pc~ém, da lei s up•rema, a l ei d!lis lei·s, a Constit uição. 

Se inconveni·entes 'hit na omnipot~mcia de uma constituição, 
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maiores e mafa -in ten~os são' os da omnipotencia de um homem; 
porque; ex,peri.encia feita, .o peior despotismo nãio é tanto a sua du-
reza, como sua's ' incons·equencia,s, sua instabilid-ad.e, e só a Consti-
tuião é estave'l, porque sÇ el!.a é immutav·el. 

E pois, _em •vez. da '' censura que transparece das pailavras do 
illustre se·nador pela Bahia, merece a,pplausos. e. nosso legislador 
estatuindo a ·suspensão de garantias na§l crises da segurança pu-
blica, 'auto.rizando a declaração d'.) etado de sitio pelo CongresSQ 
ou pe'lo poder' exe·cutivo, sob sua referenda, e com responsabilida 
de pelos abusos, que commetter. 

E' .a · legislaão ·dos povos mais adiantados, c:im excepção de 
pequen.a8 n·açõ·es1 cO"mo a Grecia, Servia, Roumania, que confir-
mam a regra geral, que consig.rni1m as constituições européas r 

americanas. 
Não é sem pesar que divirfo do honrado Senado1', de sua alta 

c:impet'encia, quando descrê da instituião do -estado de sitio, pele-s 
seus abusos, por sua inefficacia. 

Quanto aos abusos, não ha instituição humana, que escape á 
sua' possibil"idade. O .arg·ument0 prova.ria de mais, porque a co-nse-
quencia seria eliminar a federação , º' jury, o· Congresso e quantas 
insittuições, de que entre nós, como em toda parte, se tem abu-

· sado. 
Aristoteles disse: que1'eis extinguir o erro? elíminae a sciencia. 
Sobre a ine.fficacia do sitio, porque na luta é a força que re_ 

pelle e combate a força, é isto até certo ponto, verdade para aquel-
les que teem .a suspensão- .das garantias sómente como medida rl -
repressão, que :muitas vezes se confunde na lei marcial, que a ah. 
scrv-e, ·e não tambem . como nrnd·ida preventiva. em que principal-

, mente ella se revela util e efficaz. 
Feitos estes reparos, o que cu,mpre, entretanto, é reduzir, quan 

to po·ssivel, o uso da medida, fixando-lhe os casos, :is mod•; s .-
declaração, sua duração e effeitos, .para. que __ a_.~tit,ulo de salvação 
publica ou razão de estado, não .Je introduza e puro ar"bitr' 
despotismo. 

Assim e com a responsabilidade pelc·s abusos, serão estes 
conjurado~ ta~to quanto possível, p:irque, disse um publicista. se 
uma lei boa sc·bre o estado de sitio é de todo p:into imp'.)ssivel, 
ella. é todavia de todo ponto necessaria. 

Tratando dos actos do Governo, no estado de sitio ultimam.eL -
24 
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te d·eclan do, pa.ra os fins de direito, o cr iterio mais s eguro do 
nosso juízo· se1'á apr:eciar, vêr cada um destes actos á luz dos prÍIL 
cipios regu'Jadores do sitio, em suas causas, modos e effeitos . 

E' o plano de minhas obscervaçõe·s na resposta qüe devo aos 
illustres Senad0tres por Alagôas, pela Bahia e Rio Grande do Sul, 
na divergencia de cada um quanto• aos actos do Governo. 

Quaes e.sses actos? Segundo minhas hotas foram artictüados 
os seguintes factos : 

Antes de tudo, a preliminar da inconstitucionalidade do sitio 
declarado :pelo attentado de 5 de no·vembro, crimB commum e não 
po.Jitico, como entendeu e sustenta .o nobre Senado·r pelo R io Gra,n-
de do Sul, que por isso diz l'aclicalmente nuHos e inapJ;Jrovaveis o~ 
actos, ·em consequenda da illegitimiclooe da origem. 

Articulam-s·e mais : prisões Ulegalmente feitas antes de decla. 
aado .o sitio; prisões .injustiOj,s .durante o sitio e por isso log'o depois 
relaxadas; a co·ntinuação do sitio mesmo depois de 1'evantado, pela 
permanencia das mediCLas; prisões e desterros de r epresentantes 
·da Nação, com infracção das 'immuni-datles parlamentares; prisões 
·e desterros .de pr.esos politidos paTa •Feirnando1 de Noronha, presL 
dio ele cr~mes commm1s, sottos tados por Accordão· do Suprer.lo 
Tribunal F·edeTai i censura ~o Pr.esidente da Republica pelos ter-
mos "de sua mensagem sobre 01 'l'.ribuna1l, ·pelo facto deste accoi·-
dão , Afinal, a questão de saber o valor do nosso voto depois da 
approvação dos actos pela CfhlILa.ra dos Deputados, d·eclarando d es. 
de já 01 meu accôrdo nesta p.arte com o nobre Senador pela Ba-
hia, impugnando este fundamento do pa!'ecer. 

Yrumos por partes: 
A inconstitucionalitlaide. Essa não ·existe, porqae .o· attentado 

de 5 de novembro é um crime po'1itico, e, quando foss e crime com-
mum, po·dia O·ccasionar a declaração do sitio. 

Sr, Presidente, o estado de sitio suppõ·e uma agg.ressão, uma 
o"fensa di·tecta á collect:ividad.e, uma commoção, um crime poilit.L 
co; po1;qu e, só eUe é ·qÚe, pelo abalo s.ocial '.e suas cons·equencias 
sobre a ' segu.rança publica, póde pol-a em 'imminente perigo .. 

Foi ·n este .supposto que o Congresso, logo após os dolorosos e 
horripilantes s u0cessos .de •5 de novemtlro, declarou o estado de 
si:tio nesta Capital e na cómii.rca ·de Nictheroy. " · 

Era que, ao ver do Congresso, esse a tentado não se" caracte-
risava' sómente peloe successos desse dia, senão tàmbem pela in. 
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t\lnçào, que os determinou, isto é, que a eliminaçào do Pr·esidentc 
da Re·publica tinha por fim tirar-füe as funcções govcrnrutivas de 
que se achava investido . 

Já o tknado havia votado uma indicáção em que .assim quali-
ficava o attentado; e a mesma qua!Íficação virtualmente d eu-me .o 
Supremo T.ribunal, tomando conhecimento, origina.rio de um hci-
beas-corpus com ftmdamento nesse attentado. Isto em novembro 
mesmo. 

Este ahno, porém, o mesmo Supremo Tribunai, conhecendo .C:e 
um c~nflicto de jurisdicção PO·Sitiv.a quanto á competencia para ,, 
processo crimi11a.l, con$\detou o attentado um Cí·ime comlimm, e 
nesta conformidade decidiu. 

C Su. MoHAES BA1mos - Crime commum para effoitos politichs. 
O SR. COELHO E C.AnIPos - Esta classificação foi utlÍa· sorpre-

sa á vi.sla ,cio. vot8 cio Senado, cio Congresso e do proprlti Tribunal 
S'upr·emo. 

iO Sn. GoNIÇALVES CHAVES - E V. Ex. póde accresceuta.1·: 
contra .a opinião de cinco juizes do mesmo tTibunal. 

O Sn. Co.l!:urn E CAllrPos - Dada a divergencia sobre o mesmo 
ponto ele legis'lação, quem acertou, quem desacertou? Sr. Presi-
dente. 

Digo so·bre o mesmo po.nto ele legislação, porque a qíieslão é 
simplesmente juTidica, só dependendo do conhedniento, da inteL 
ligencia Ua lei; porque quanto ao facto e seus intuitos é geral d 
accôrdo dos poderes, geral a opinião, ainda não posta em duyitla 
pelos prnp·rios implicados, e confirmada pelo seu principal agente 
de que com a eliminação tentada tinha-se em vista de modo rapi-
do e efficaz tira:r o governo ao Sr. Presidente da Republica. 

O facto foi este, sómente este; é a cre•nça radicada no espirita 
publico, e l embro_me que o honrado Sena<lo'r pelo Rio Grande do 
Sul disse acreditar piamente nos intuitos pe>liticos do attentado li-
mitando-se .a TesalvaT o seu partido. 

Se o attenta:do, pois, foi eliminar para tirar -0 · ,;-o;verno, s~ o 
crime, pelo cocligo, é a violação imputav.el da lei penal, que lei 
penal foi violada com ess·e attentado? que .ar.tigo ou artigos db co_ 
digo foram infringidos'! 

•P elo assassinato e t entativa .delle logo á p1·imeira vista se 
percebe a viol ação do art. 294 do codigo, que pune ·O homicidio. 

Mas se o homiódi o, na hypothese, era na intençâJo ·êle tirar 
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e governo, tira·ndo a vida ao chefe do governo. se era, portanto, um 
mEio e não o fim, que valor legal tem essa intençã:i assim mani-
festada? 

Será apenas uma cir-cumstancia aggravante, a do motivo re-
provado, por e.léempJ.o? Ou importa uma outra violação da lei pe. 
na!, um outro de'licto·? 

Se sómente a aggravante, não altera a classificação, é o rrl-
me commum . Se um novo delicto, se este fôr politico, trata-se de 
um facto complexo, de um attentado po!itico, e portanto de um 
crime poHtico, pelo que passo a expoT: 

Não apreciarei as divergencias dos criminalistas na c'lassifica. 
ção ·dos factos complexos entendendo uns que deve ser consultuda 
a intenção, e outros que sómente os factos em sua feição material, 
consMerados isoladamente. 

. 
Garraut, tão citado no caso, .acha exagerada qualquer rJas 

duas doutr•ina;s; e disüngue para a classificaão do facto - se o 
crime commum foi commettido em uma situação politica, em uma 
insurreição, por exemplo, 1 ou se o movel po'litico foi só do agente; 
e diz que no primeiro ca.~o o attentado é politico, e no segundo é 
o crime comm um. 

Sobre esta distincção de Garraut assenta a opiniã:i do crime 
commum e a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Mas, senhores, se o proprio Homero d·ormitou, •não falto ·) 
respeito ao mais elevado tribunal do meu paiz, dizend·O sua deci-
são - um cochilo-homerico. 

CochÚo pela assimi.ia,ção ccntraproducente da dout·rina de 
Garraut; maior cochilo ainda em face .da l ei, que rege o caso . 

Se Garraut entende que o crime commum em uma insur-
reição, é attentado po!itico, se nosso Codigo pune actos de insu·r-
reição, não sob esta ·denominação, qll'e eUe ~ão ·emprega, mas, ·como 
conspiração, sedição ou facto .analogo; se .pelC·s documentos apr e-
sentados ao Tribunal se tratava de uma conspiração, não se ve-
rificava a d-oútrina de Garraut, e portanto contraproducente a 
sua citação? 

E quando assim nãq fosse, ahi está o art. 66 § 3• do Codigo 
Penal que .dispensa, por escusadas essas <listincções dos crimina-
listas, ·dispondo que, nos crimes. complexos, se attend·a ao facto e 
á intenção, .pois que ·ellii suppõe que varios delictos pódem origi-
nar-se de um facto com uma só intenção, fazendo applicar a pena 
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maxima do .crime mais grav.e; o que quer dizer que se attenda ao 
facto e .tambem a intenção. 

'Ü SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte. 
O SR. CoEr,Ho E CAMPOS - Hei de mostrar que é o co1rrtrari0 

do que V. Ex. suppõe. 
O SR. 1RAMIB0 BARCELLOS - E' a cons·e•quencia qu e tiro das 

palavras de V. Ex. 
O SR. COELHO E CA~IPos - Argumento com a lei, como mos-

tTarei . 
O SR. SJL'VERINo VIEIRA - •E' a doutrina dos codigos modernos. 
O SR. COELHO E 'CAMPOS - Apoiado; é a doutrina do consurso 

ideal d.as delictos, que alguns codigos consagram. 
Se pelo <Codigo d eve ser considerada a intenção, essa int8n-

ção, n·o caso de que s e trat a, é ap enas uma <Circumstancia aggTa. 
vante, ou canstitue um e>u tro delicto, :e qual esse d·elicto ? 

·Cümo lembrou o honrad.a Senador por Minas, houve no Su-
premo Triburnal F·ederal, cinco votos diverg.entes, sendo alguns 
delles no s·entido da -capitula!;.ã:o do crime no art. 115 § 4° do Co-
digo Penal, como conspiração. 

Será este .a outro delicto? 
São tres os elementos d e conspiTaçã:o: o concer to entre vinte 

ou mais p essoas, para •Oppor-se directa ·e po.r factos, ao livre ·exer-
cicio dos poder·es pubJi.cos, ou de a lglllils deU.es . 

Quanto ao primeiro elemento, o concerto entre vinte pessoas 
ou mais, s·e dirá que, pelos tribunaes verificou-se não .haver esse 
numero, o que não quer dizer que outros nomes não houvessem 
que .escapassem ás inquirições policiaes, como ha qu em supponha 
e é faci! suppor. 

•E quaurdo esse numero não ·houvesse, e desapparecesse por-
ventura ·O ·element.a d.a numero, haveria o delicto do art. 111 do 
Codigo. que pune a .apposição directa .e por factos ao livre exe.r-
cicio das funcções constitucionaes do •Poder Executivo, foss e qual 
fosse o numero de conj·urados . 

Considere-se este d·elic to em seu elemento subjectiv.o ·e oMe-
ctivo . 

E' eJ.emento subjectivo a opposição diTecta e por factÓs, isto 
é, por vi.alencia d e toda ordem, a am eaça, a offm sa physica, o 
encarceramento, a d eposição. E não o será tambern a eliminação, 
o assassinato? 

E ' ·elemento objectrvo a opposição ao livre exercício das nm-
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mais funcções, ao modo .de eX'ercel-as, ou a to.das as funcções. 
Mas essa opposição a todas as ruwoções, si se Tealiza, nãio é a 
ti racla ·d·e facto d.estas funcções? 

Respo1ndo ás interrogações com exemplos. 
Figure-se um g.rupo que, ·oom o fim de ímpedir n sancção ele 

uma lei, ameaça, . fere, 'encaTcera o chefe elo Estado. E' evi·clentc-
mente o crim·e ·elo art. ll:t.. -Ma13, se porque o Presidente ela Re-
ipublica resiste, ·o matam para obstar a ·sancção, não se dá o 
mesmo ·crime? 

Sem duvida, n1íio ·só porque na e:içpressão àiredtanient-e e por 
factJos se coniprehencie todo geneTo de violencias, l()Omo porque, a':l-
surcl.o fôra co14sid·erar ele1~10nto qo crime uma violeucia meruor, (J 

não a violencia maxima, a e liminaçi\o. 
Logo o assassinato .está no pensamento do art. 111 do Codigo. 
Considere-se ainda qu e, ·em vez el e eliminar, depõe-se -0 Pr·e-

sidente. · 
P ela cleppsiçãio, são tira;das de facto as funcções governativas: 

é a ·Consequencia da deposição. O crime d.e deiposição é previsto 
n este art. 111. Assim .se enfancle, ·e tem sido julgado. Mas, o ob-
jectivo do crime do art. 111 é a ·O'])posição ao livre ·exerdoio d as 
funcções constitucionaes, Logo, 11a o'])posigíio a todas as fwncçõe'l , 
quan-clo verificada, consiste a tirada das funcções, que ·este artigo 
tambem comp.r ehend.e. 

Se .o art. 111, porta11to, cogita ·do assassinato do chefe do 
Estado para tirar-lhe as fUncç(íes governativas; se foi ~·i.gorosa

mente isto que se fez, ou 1>e tEflltpu fazer ·em 5 -de uovembl'O, não 
é claro que ·esse attentado se acha comprehen,dido, 1oonti'clo, entra-
nhado, no qisposto n•este aTtigo? 

Não ·s-e póde negar a evidencia, se bem me fiz eutenc]er . 
.A+,GUNS SRs • .SEN.ADOREl\l - PerfeitaIUente , 
O SR, CoELJ:W E CAl\!l:POS - Isto aiuiC!iL mais se copfirn1a pela 

inanida:de ·elas .objecções em contrario. Quaes ella'.'I? 
Allega-se que o Presidcmj"e da Republica não foi nriví\!do ele 

funcçã.o a.lguma. Mas se -0 matassem não se lhe t eriam tirado as 
fuucçõés? E por qu13 sóme,Ijte honve a te·µtativi:i, deixou ele haver o 
cri~e? 

Si se tivessem sómente deposto, se lhe tiravam as funcgões; 
mas, si não se chegou a tirar as furucções, porque a cleposição nf.lO 
foi consumrnacla não deixa de 11aver a te>ntativa, 
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Diz-se que 'SÓ por analogia se applicaria ·O art . 111 ao crimo 
de 5 de novembro, e .o Cocligo, ar t. 1º, veda a interpretaçio .por 
anaJ.ogia. Mas, no caso não ha ·Sómente a arraJ.ogi·a, 'ha a comprehen-
são elo facto no artigo, que cogita tambem do assassinato para 
tirar o governo", e .tal foi o attem.taclo ·em Qu estão . 

Outra ,objecção é que a pena elo art. 111 é de quati'o annos, e 
o attentaclo contprahende crimes ele penalidade maior. 

Não admira que assim objecte o n-obre .Senador pelo Rio 
Grande do Sul, que 'não é jurista; 'º que admira é que esse erro 
commettesse o ·Supremo Tribunal. 

iSeD!hores, o art. 166 § 3<· do Gotligo é expresso; mamda nos 
crimes comple:ll!os, como o de que se trata, appJi.car a p.ena m'.t-
xima do delicto mais grave, que no -caso, é o homicídio pu>nido 
com trinta annos de prisão. ' 

<Add·uziu-se que o a:rt. 111 do 'Codigo de 1890 é identico ao 
art. 95 do Codigo de 1830, e este não comprehendia a eliminação 
para tirar as funcções d e que tratava o art. 87 . Na ol:)jecção está 
a resposta: é que -o art. 111 não tem outro arti.gp Ql1e limite a s11i:t 
com]}rehem.são, como succedia com -o artigo .eqiüvalente do ODdigo 
de 1830. 

Se diz, afinal. que o assassinato coin 'º fim político não º 6 
crime político, porque o direito iuternaoional não lhe ·d·á ó direitó 
de asylo, que teem os delinquentes políticos, e pódem os réos ser 
extradictados . 

.E' uma· ·excepção para que os assassinos não gozassem do 
asy.lo, o que· 1seria uma immora!idacle; é lei· de oonvengão, ·e não 
assente nos preceitos jurklicos que, no direito pl'iTaclo, reg·em ::i. 

classificação dos deliotos. 
Nãp ·valem as objecções. 
Ha portanto, com o crime do a rt. 294, o crime · pl'evisto Jio 

art. llr, e não 'Sómente i:nna o0ücnmstancia aggr.avante . 
A natur eza política deste delicto é manifesta pela. theoria do 

direito e pela lei . 
Ortolatn diz -'- Si -o dil"eito pffenclid.o importa â colleotividade, 

s i a collectividade fôr, .pois, .directamente offendida, e a püniGão 
elo orime ten·de a acautelal-a, o · d·elicto é político. 

o facto d·e 5 ·de novembro attentou contra a ·estabilidade .;f]O 

G-óvevno da R epublica, foi ·o direito ·offenaido ela Nagií,o, e; por-
tanto, ,esta -clirectan~ en-te -oEJ'endieJa. 

E pór issô, c1 irn e politico 1'oi a classil'icaçrw cl i:icla ao ç,rim e 
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previsto no art. 111, pelo decreto de 11 de outubro d.e 1890, clas-
sificação .confirmada pela lei . .. 

. o SR. SEVERINO VIEIRA - Apoiado; pela lei d·e 20 :de novem-
bro de 1894. 

'O -SR. COELHO E CAMPOS - . . . de 20 de novembro de que falla 
o p.obre Senauor pela Bahia, conferindo â justiça fed·eral a com-
petenda 1nos crimes complexos, politi.cos e communs, como OR O.e 
que se trata. 

E como pelo art. 60, lettra i da Constituição á justiça federal 
só conhece dos crimes politicos, segue-se que pela citada lei de 
1894, os crimes comple:x:.os, como .o .de 5 de noyembro, são um 
facto .. um crime .politico, no pensamento constitucional. 

Crime politioo, P,ortanto, .o attentado de 5 de -novembro, ~ 

bem o _ considerou o Comgresso ·e quantos tiyeram opinião con-
tl'.aria a decisão do Supr_ema Tribunal. ' 

O .•SR. ·SEVERINO VIEIRA - Apoiado. 
'Ü SR. COELHO E CAMPOS - Não é que baste um crime :politico, 

Sr. -Presidente, para se declarar o .esta:do O.e sitio; é p;recioo quE• 
elle produza a commoção. ~sto •explica porque factos analog-os 8 B 

teem dado em ·outros ipaiz.es sem que haja o estado de sitio, como 
aqui se· cib!'!ervou, · !Citando-se os a;ssassinatos -de Garfield, Lincoln. 
Sady · Carnot ·e tantos •ÓutFo·s. 

E ' que não houve por taes factos a oommoção intestina ou 
perigo immitnente d·ella. 

A com.moção intestina é a caracterlstica, ·a causal da susp.en-
são das garantias, 'é um · fapto politico, ·e deriva-se quasi sempre 
de um crime politico. 

Quasi sempre, digo .eu, porque .pôde -haver o facto politico, n 
conspiração, por ·ex-empJ.o, S\:lm a commoção intestina, ·sem rieces-
si<d-ade, portanto, de medidas ·extrao·rdlnarlas; e por outro lado 
o 1crlme commum que, aliá!'i não é causa d.eterminante, pôde, to-
davia, ·occasfomar a .com:moção pro'duzida por factos .politicos que 
aquelle indirectamente pr.ov-0.ca ou faz surgir. 

'.Pelo que -0 crime •commum se não determina, todavia póde 
occàsionar a necessidaue daf/ medidas extraord!narias pela ~uspen
são das garantias. Nem · é isto n enhuma novidade :para quem co-
nhece o àssumpto . 

1Em 1°850, •em Gll,a:d·eloupfl, col:otnia franceza, foi pelo respectivo 
governador ·declarado o sitio pelos numerosos •e vastos incendi-o!l, 
qu e se prendiam ainda, pa\·ece, a fer1nentos do elemento servil. 
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Ipcendios são delictos communs; mas, pelo numero e circum-
stancias locaes, occasiornaram a commoção ·e a d·eclaração do sitio, 
confirmado pela Cõrte de Cassação, qu~ndo, pelas vias legaes, 
chegou o facto ao seu conhecimento. 

Em 1857, em Bu <J nos Aire,s, questão de s3ita, populares em 
grande IllllllETO ataca.raro fogo ao Collegio de s ~ Salvador, dirigid'.J 
pelos jesuítas, produzindo-se um inctudlo emocionante. pavoroso '\ 
tal ponto que o Presidente da R e·publica, •no dia seguinte, declarou 
e; sitio. 

O SR. LAURO Soom'.: - E ' muito p: rf.:ito es te sinii l c do estado d -~ 

~dU.o do S·r. Avellaneda. 
O SR Cof~LHo E C.\'.\CPOS - N :t0 trato do simi<c. mr.•:; d9. prati c.1 

da doutrina . . Foi alli declarado o sitio, não por<1ue o facto por f' i 

m esmo pudesse determinai-o; mas porque, havia pouco mezes, tinha 
sido a.Ili combati-da uma revolução, cujos elementos, não de todo 
apagad·os, podiam ;naquelle momento accender-s e-. .(Fiei apar~es.) 

Não é que eu justifique o Presidente arg<mtino - elle é qu ·' 
c!r.;va ta t s razões, refe-rindo o facto ao Congresso. 

Nossa l~gislação consigna exemplos das gar:,ntia·3 susp" 1wa~ 

tr::11bem p ~r crimEs communs. 
A J: i de 22 de Setembro de 1835 suspende~ as garantias nJ 

F9.rá para que pudrnsem s-e.r presos sem p.rocesso. dun~:1te seis me-
zes, -os réos da conspiração. sedição, r esistencia e hom-icidio. Os 
crimes d'J resistencia e homiciclio, por nossa !ai, são crimes com· 
muus. 

O mesmo fe.z uma lei ele Outubr.o de 1836, quanto ao Rio Grana~ 

d·o Sul, e outra lei de Maio ·de 1842, quanto a S. Paulo e Minas. 
pslo prazo de um anno . 

ü SR. LAURO Sonni'.: - A legislação do Imperio não póde servir 
no regimen da Republica. 

O SR. COELHO E CA~uos - Não vejo porque; e não seria difflcil 
Pvostrar que a Constituição d.o Impni-o neste ponfo era mais Ji':Je. 
~·ai que a nossa Constituição d3 24 de Fevereiro. 

Em nosso paiz mesmo t emos casos de suspe.nsao de garantia~ 
p'.Jr crime,s communs pela excepcionalidade. das circumstancias. 

O SR . GoxÇ'ALVJ' s CHAVI' s dá um aparte . 
O .SR . COELHO E CAi\rPos - Os mesmos prbcipios foram e.:-

pendidos na confecção da J.:ii franceza de 9 de Ag-osto tle 1849 . 
Boudet, r elator da Commissão, e Dufaure, Ministr.o do Interior 

ua exposiçã.o de motivos incluíram como actos de insurreição a d>. 
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vastagão das propriedades publicas e particula re's Clua, certamcnt,1. 
niio são t;l'imE:;; poli tices. mas que, dadas certas ch•cumstancias, pó· 
di;m trazer grave perigo ã segurauiça publica . 

O s~. LAuno Sonnf: - E deu-se isto oom o attenlado ele 5 d:-
Novembro? 

O Sn. CoF.LHo E CAi\JPOS - E.;' ao qu e ia chegar, pelo que tenho 
r-•xposto, quando mesmo fosse crime commum esse attantado, em 
vii;ta dos setls intuitos e das circumstanoias em que se deu, quf. 
c~enunciavam um perigo publico. Mas tudo isto pJr hypothase. por-
que deix.ei provado - que o crime é politie-0, e sobretudo politico. 

Em todo o caso hauve a commcç1o intestina, ou o immiue1m1 
perigo da segura1nça publica. 

O Sn. LAURO S01mf; - Commoção moral. 
O Sn . C01~LH0 E CAilil'OS - Não fo i 'Sómente a commoçã,o m o_-

ral da qu e falia o honrado Senador pel-0 Parã. A singularidade do 
delicto em nossa historia, os seus fins conhecidos, as circumsta·:i-
cias excepcionaes que o cercavam - formam a prova circumstan .. 
cial ·da imminencia do perig.o que se quiz conjurar. 

Com .ef[eito, senhor es, attentar-se contra a vida do Chefe . ela 
Nação, ])ara fins políticos, era ·um :facto singu lar na historia de 
hossa·nacfonali-clacle,descle os tampos coloniaes, nas iniciações <lo Im-
perio, nos tempos agitados 'da Regencia, no segundo Reinado e na 
·formação conturbada da Republica. Era natural a profunda emo-
ção· .que sa senti.o em todo o paiz. ·Compr.ehencle-se o mov·el politico 
da eliminação do Presidente ela Rcpl,lblica para tfa·ar-lhes as fun-
cções ... 

' O SR. MoRAES E BA1mos - E passai-as a outro. 
o SR. CoELH.Q E c ,q1POfl - . . "e com o objectivo prova\'81 ela 

eleiçw ele 1 de março, não seria obra de poucos ,senão de muitos; o 
que fazia suppor com funclaq1ento a exis tE•ncia ele uma conspiraçt:o. 
fosse el e quem fosse. 

E factos precedentes vinham em apoio desta supposição, pelos 
mesmos elementos perturbaçlores que nelles fuguraram. 

03 sucoessos · cleploravriíl de Ma roo <lo anuo PaSGaclo, cm crie 
fQram feitas clo:'predaçõ2s e ass:-.ssinato á luz cl:;i, publicidacle ; fact:i<: 
cxecraveis que entr etanto eram ti<los por certos orgãos ela imprensa 
como justo clesforço da inclign·ação patriotica. 

A r eyolta ou quasi r avolta ela Escola Militar em Mrüo. sugg 0 s-
tionara po1· esse mesmo elemento '])erturbaelor aquella m.oc iclacl ~ 
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cujo iprimeiro dever se fazia inf:riongir :pela desobediencia· á auto-
riàade . 

O SR. LAURO SonnG: - F acto ele jnclisciplin a, r!1ão pó rl e m erece:: 
essa qualificação. 

O SR. ·CoBLUO •: C.\MPos - Di•sse quasi r evolta, a é o facto iur2_ 
lizmente, que, com pezar •r epito, porqu e sympatbiso com ess~s r a · 
pazes, entre os qua:es tenho affeiçoaclos e até afilb a dos . 

E semelhante facto, que não pôde ser justificado, eervio de ac-
cusação ao Governo, origina111do-se delle essa scisão partidari-a qu 'J 
todos conhecemos, por uma moção congratulatoria ao Governo, qUE 
não foi appr-ovada na Caro.ara dos Deputados. 

O SR GONÇALYER ·CHAVES - o Senado h<luve tambem UID'.l 

n: oão neste sentido. 
O Sn. Com,Ho E CAMPOR - Seguia-se a scisão: e com ella unu 

opposição violC!!lta em tacs termos, que não é meu proposito quali-
ficar. 

o Si!. MOBAFJS B1IRHOS 
pnblica . 

Na imprensa, na tribuna, na piraça 

O Sr:. CoELHo F. CAwrPos - Apontava-se dia a dia a porta ela. 
rua ao P~·es·iden.te da Republica, como se- não fôra elle o el•eito· cl'a 
!' fação , como se houver a individuo ou .partido que tant:i pudesse . 

Por sse mesmo tempo os ·elementos perturbadores t:entaivam 
c:inseguir o levante de parte ela brça publica para desacatar o Prc-
sid(tnte da R epublica, ou depol-o. 

De sorte crue esse elemen to, por taes circumstancias parallelas, 
n.ugrnent.ava dia a d·ia em audacia. 

E a inda no dia do attentado, o o·rgão -0pposicionista so exprimia 
cm termos taes que, a não ser uma coincidencia. parecia o preuunch 
llo facto . 

O S.11. MORA JiJS BARROR - A sentunça estava lavrada, c ba rle 
C11rnprir.se, diz ia ell e . 

O SP. . C-OELllO 1~ CA;-.rros - Foi neste ambiente, nesta atmo$-
plrnro de fogo, que explodio o facto de 5 de novembro. 

Nestas circurnstancias, como não pr2srntir-se nos f~ctos uma 
conspiração. um perigo publi co ? 

O Sn. L A uno :Slonm!: - Os p1•ocessos não provaram; os pPocess 'l -
dos foram absolvidos. 

o 8n . CoET.HO E c.~~fPPR - Eu não trato dos processos e pro-
ces~arlos, rnas el os fflrtos, como occorreram. ( Tfa i11n aparte.) 
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M.allogrado o ttttEnt.a.do, tsta.ria assegurada a ord em sem as m <;-
didas extraordinarias ? 

Devia descansaT o Governo quanto ·á tranquillidade .publi ca? 
Estaria de tod·o ga;ranüdo o G:iverno contra t entativas i.guaes 

cu analogas ? 
Se, orno parece, a eleição de 1 de Março era o ·eixo ·de todo~ 

ess·2s successos, nã·o estava ella ainda por fazer-s e ? Não ·era aind 't 
o m esmo o interesse do elemento perturbador ? 

Fa1lo do el em ent:i peTturbador e não de p õGsoas; e muito m e 
r:os de algu:1s interessado·s no pld to da ordem a.o n·obre Senador 
pelo Pará, espírito de ord em e qu e t em a minha consideração e r es-
peito. 

E' curioso, porém, que o illu3tre s ~nador pelo Rio Grand e do 
Sul attribua o a ttentado a tramoia do ~artido r epubli cano para 
consegu-ir a eldçã:o . 

·º SR. RAil1IRO BARCELLOS - Com o mesmo dir eito c:im qu e s , 
ciz qu e fc ram cs ch d ; s da opposiçã.o qu2 mandaram Mareellino as-
sassinar . 

o Su . COELHO E CAMPOS 1- Não tomo a r &sp :in.sabilidade . da 
a ccusação, nem trato d•e pess·or s , sclilão d-os factos em seu c-onjunto. 

Accresce, Si:. Presid·ente, um phenomeno a estudar .. . 
O SR . .SBVERINO V IEIRA - Ha mui t.cis phenomenos a ·es tud 'l.r . 
O SH. COELHO 1~ CAMPOS - . . .-e que a Historia procurarâ. in 

quirir as :causas. 
T·empo d :.pois d•e 5 de n qvEmbrü começcu a deba:ndada da op-

p0sição. ao p:into de sua chapa pre·sldencial, solemn em ente organi-
za-da pelos r 2·Pr<sentante.s ·do·s Esta.d·os na convençã.o do partido, ter 
o mais depJ.o.ravel insuccesso . - E o ·que é para notar, t &ndo com '.l 
candidatos cidadãos illustres, nossos collegas, um ·delles ·o nobre Se-
nador p2lo Pa.rá, Que foi 'º unlco Gov·2rnad or que nã·o acced cu a :i 
g:ilpe de Estado de 3 de nove;mbro, que, consta, fez um Governo fc. 
liz no s eu E•stad·o, e ddadão ·~e me.ritm;; dis.tin.ctos. 

o Sn . RAMIRO BARCELLOS, - o golpe ac~ rtou . 

o Sn' COELHO E CAMPOS - - Então V . Ex. e s eu3 amlg·OS do Ri J 

Grande se d eixaram a.p.anha.r e i:ior isso n ão votaram ? 
o SR . R AMIRO BARCELLOS ~ Justa.mente, porque o g-olp e· foi CH 

t eiro . 
o SI!. COELHO E CAMPOS -- Fica~se sabe.ndo o motivo . 
Mas ;; e a eleição, para a mudança de Governo pe.Ja succcssão; 
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ahi cstaya; s a a deban•dada entr,etanto se fazia; os elementos per-
1 urbaclores ainda não reprimidos, e antes animados, não estava no 
intensse d,elJes o afastamrnto do Pfl2sidente da Republica por 
r;u<J,Jquer modo. por isso que mudadas as guardas essa debandaida 
pro·vavelmim.te não s•e daria, e Q iusuccesso de eleição não teria lu-
;Iar, ou não seria como foi ? 

Não se supporia o el€mento perturbador mais garantido, e por-
1:anto ainda maior o seu interessa no afastamento do Presidente da 
Republica'! 

O Sn. RA:umo ·BAR<.:ELr.os - Então póde-se dizer o mesmo elo 
assa.ssinato ele Gt1:1til de Castro. O argum ento reverte contra si. 
Quem governava a R epublica qu'lnclo foi morto G:mtil ele Castro? 

Segue-se que fosse o Presidente connivente . 
o SR. COELUO E CAMPOS - o qu e eu disse, e nã-o foi mais do 

qne isto, ·a sómente isto, é que ·O afastamento elo Presidente da Re-
publica. tolheria a debandada e gara·ntiria a eleição - pela qual se 
interessava tambem esse elemento. e clahi certo interesse seu, e a 
possibilida.•1ü de novas tentativas contra a permanencia elo actual 
Governo. 

o SH. RA~llRO BARCELLOS clá um ~parte. 

O Sn. COELHO E CAMPOS - O que quero dizer é que, P'elos factos 
occorridos, e outros passiveis ou provaveis, razão havia para a de_ 
claração do sitio solicitado· pelo Sr. Presidente da Republica, na 
imminencia de um perigo para a. segurança, á espera de uma com-
moção. 

O Su. RAMIRO BARCELLOS - A espera da commoção não foi clas-
sificada pela Constituição. 

O Sn. CQELHO E CAMPOS - Já pr evia o aparte: quem s e acha 
sob a imminencia de um perigo da crdem, ·espera uma commo_ 
ção. 

O Sn. RAMlto BAncEr.LOS dá um apartP.. 
O Sn. CoELHo 1~ CAj\fPOS - E' questão debatida se as medidas 

do .estado de sitio são sómente r .opressivas, ou tambem e princi-
palmente preventivas, como mais geralmente se entende. 

C'.Jm isto, quero dizer que, quando não fos3 J effectiva a ccm-
ncção, bastava o imminent0 pcdgo, cuja existencia não ,ge póde 
contestar, para autorizar a declaração do el!t3.do de sitio. 

A Constitu ição do Imperi : que fazia suspender garantias cm 
caso de r ebellião, que é uma c:.immoção, tinha por preventivM as 
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medidas, quan:d·c determinaYa que o· Governo relatasse á . AsseiLL 
biéa · Geral as. ·pvisõ.es feitas e 'outras -me-cUdas de vrevenção. 

A >Oons tituição argentina, sobre a qual -se calcou a. nossa, 
é entendida pelo Sr. Alcor ta de modo que se declara o estad.:i d·e 
sitio, não só pela eomlnoção effectiva e real, como tambem pela 
i111minencia d.o perigo deH.a, caso ele prevenção que elle r·eputa mais 
benefi.co ·e eff.i.eaz. 

· Ass.im teem s·ido e.ntendida:s outras Constituições,· ou quasi 
to dais. A 1ei regulamentar -do art. 31 da Constituição de H·espanha, 
den·cmina a commoção ou o perigo i111minente que entre nós au-
to.riza o sitio - uma situa(;.ão de prevenção e de alarma. 

A Constituição do Equador, falla, para a declairação do sitio, 
ele commoção ou r .eceio della. A propria legislação franceza, fazendo 
a -declaração. do es tado de sitio, dependente cl'o imminente perigo, da 
insurreição .armada, presuppõe um r egímen ele prevenão. Isto es-
crevem os commentadores. 

E ass·im pl'ofessam illustres publicistas. Fourtannier, no exame 
elo projecto ela 1ei d e 1849, inforrando a. Camara franceza, diss·e que 
é mais político e mais ·prudente, quando essas crises desastrosas 
vão produzir-se, p·rnvenil-as pela promptidãd e energia cla-s r esa·. 
luções, que ter que reprimiLa;; pela força das armas . . . 

T.odos os ju·r isconsuHos ing.l·ezoo e ameriêan.!JS, diz Alcorta, en-
tendem que a suspensão d·O· hçibeas.vorvus é uma faculdade .pre-
ventiva, dada especialmente para prevenir os perigos. 

No Reichstag aUemão, di~cutido o a.rt. 28 da lei de 1875, 
dizia o deputa-dai Bamberger : 

"'Drata-se, para a Allemanp.a, de faz.er ahtes da catastrophe, 
o que outros Estados não teem feito senão depnis." 

· Não ha como entender que as medidas excepcionaes do estado 
a.e sitio·, sejam ·simp1esmente rep.ressivas. 

O SR. RAilURO BARCELLOS - A nos·sa Constituição. é expt.essa, 
só falla na commoção intestina, presuppõe o facto exiJstente. 

O Sr;,. ClYELHv' E CAilH'oS - 4 commoção ou o perigo imminente, 
é como se tem ·entendido. 

o SR. RA11nRo BARCELLOS - Não· fal!.a em perig·o·. 
O Sn. COELHO E CAilrPos - No estado de sitio de .abril de 1892 

havia commoção effectiva ? Qual foi eJla ? Desconheço.a. Se·i ele 
uma mainifestação ao marechal Deodoro, o que quando m uito, se-
r i·a um acinte. 

.. 
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O fü1 . LAURO S01mf: - E o mani.f.esto dos treze generaes? 
O SR. CoELl:LO E CAMl'OS - Era acaso isto uma comrnoção effe-" 

cti va ? Nunca foi tido como tal, ess·e manifesto. Se dizia então que 
era o prenuncio de uma cornmoção, e corno prevenção se declarou o 
sitio, que o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul appro.vou. 

o S11. RAMlHO ' BARCELLOS - Eu lhe Pl'·OVarei que havia emer-
gencia d·e commoção, em 1892. 

O SR. CoELHO E CAlVlPos - Comrnoção, não; receio della. 
O Sn. RAMIRO Bi1.11cm.LOs dá um aparte. 
O S1c COELHO E CA11Hos - E a prorogação de. estado ele sitio, 

cm agosto ele 1894, nesta capital, quando já officialmente declarada 
extincta a Tevolta ? 

O que foi essa prorogação SBnão urna medida de prevenção, 
pela so.Ji.dari edacle da revolta. da esquadra com a revolta eles Es-
tados do sul ? 

·Quem 1autorizou esses precedentes, não pócle com funcla.menLo 
oppoI·-·s·e ao estado ele sitio ele 1897, pel.o attentaclo e circumstan-
cias,. qu 3 o .acompanharam. 

O Su. RaMJ rw BAllCELLOS dá um aparte. 
O Sn. CoJ,LHO E CAMPOS - Sei que não, se eleve facilitar a. cle-

clamção do sitio, de consequencias co.mpromettecloras dos direi tos 
·indi villuaes e dos creditas elo paiz. E' uma .medida extrema para 
situaçõês graviss.imas . A Côrte Suprema dos Estados Unidos cle-
clar.ou que não valia a pena salvan: .instituições, se para tanto se 
clepemle elo uso frequ ente de medidas que são, a sua negação. 

?Mas, se os 'Estados Unidos em um seculo, suspenderam o 
hablXis-corrpus .duas vez·es sómente, a mesma fortuna não contam 
suas irmãs continentaes, onde a estabi'lidad·e elas ill!Stituiçõ·es e as 
garantias inclividuaes são ainda uma aspiração. 

Na propria Inglaterra, quantas vezes tem s ido suspenso o ha-
becis·oorpus-, elo fim {lo: seculo ipassado a esta parte '? 

mscreve um publicista, que em 70 anno-s a França foi go. 
vernacla 37 annos em dictaclura e 43 em regimBn legal. 

•Por isso já se disse nesse paiz que o estado ele sitio era o 
padrill'ho da iR:epublica, e se a;ttribue a Thiers a phrase de que, por 
não pouco tempo, 1S eria ·elle necessario para temperar os exoesso·s 
da Hberdade. 

·Desg.raçaclamen.te não tem sido outra a nossa situação., pelas 
perturbações havidas, e o Governo para não se d·eixal' assoberbar, 
usando ele taes medidas extraordinarias, cumpre o seu dever. 
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o SR. RAMIRO BAHCELLOS - Pe'la theori.a de V. Ex., bas ta que 
haja medo. 

O Sn. COELHO J> CAM:POS - Se o medo pelo pnigo imminc·nte, de 
accôrdo. 

(Ha apartes.) 
Usandü dessas medidas exce·p·c:i-onaes, .o governo teve a ·rara for-

tuna de manter a ordem sem vexam es para a população ; e ahi es-
tão as classe·s conservadora.s, aquellas que tcem o que perd 3r , dando 
testemunho d-a calma e sereni-dade que tive.ram pele procedimento 
sobrio -e discreto do governo. 

O SR. R AMIRO BAncELLos - Então nós nãc· temos o qu e p crde•r ? 
ü ·SR. SEVERINO VIEIRA - V. Ex. tem muito o quJ p0rder; mas 

não é imparei.ai. 
O ·Sn. COELHO E CAMPos - Entretanto, articulam.se contra o 

governo accusações, que pa.s.so a ccnsid'er a r. 
E' a primeiTa, que foram feitas prisões antes da dcclaraçã~ 

do estado cJ.e sitio . 
o Sn. RAMIRO BAHCELLOS - Não são verdadeiras ? 
O Sn. CoEr.1-10 E CAMPOS - São verdad :-ira.s ; mas justificaveis 

pela lei. 1 

O SR. RAllrnt0 BARCELLOS - V. Ex. vae diz er que é caso de 
flagrante, vi.a.jar um cidadãj:>, tomar passagem em t empo normal. 

O SR. COELHO E CAMPOS - O iHustre relator da Commissão já 
trafou ·deste pcnto com van~agem, invocando as leis do processo e 
a natureza -d.o ·delicto - para justificar as prisões. 

o Sn. RAMil!O BARCELLPS dá um aparte. 
O Sn. CüELHO t~ CAMPOS - Além das razões da honrada Com. 

miE;são, ha outra nriginal, r e:;mltante do pro•pl'io estado de sitio. 
O ·SR. RAMmo BARc~~LLOS - Será mais uma origina.Jidade. 
'Ü Sn. COELHO E CAMPOS - Originalidade, não minha; mas, ele 

quem póde tel-a por sua sp.bedoria. 
Senhores. não se confunda o estado de sitio com a sua clecla 

ração. 
O ·Sn. RAMmo BAHCELLO /S - O estado de sitio existe quando é 

decreta-do. 
O Sn . CüELHO E CAMPOS - A d·eclaraçâo· do estado ·de sitio dá 

Jogar á .suspensão elas ga.ranpas; mas, esta rnspensão não é propria-
r" -ntP o estado de sitiü, quj:l preexiste, p c•rque, o estado d e sitio é 
o perig.o imminente no 1ogar, pelo facto ela commoçãn. 

(Ha va,1'io& apartes.) 
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E como a suspensão das garantias é r emedia contra a commo-
ção, ·e esta pôde ser um facto: complexo, a suspensão affecta e 
comprehende os facto·s consNtutivos da commoção. 

O SR. RAMIRO -BARCELLOS - Então, se o Cong.r esso não votasse 
o estado de sitio, aquelles cidadãos estavam bem presos ? 

o SR. COELHO E CAMPOS - Pelo. principio que enunci-0, não; 
po·rque é .preciso que o sitio seja d€>Clarado; mas, quando declarado 
são ra tificadas, legalisadas as prisões antes feitas em vfrtude dos 
fa.otos da commoção. 

(Ha apartes.) 
E' -0pin'ião que já li em mais de um jurisconsulto; e parece, au. 

torizada pela Côrte de Cassação em F·rança, tribunal dos mais 
doutos do mundo. 

Tratava-se de saber se os tribunaes militares insütuidos, quan-
do . declaraido o estado de sitio, podiaim conhecer d·e factos da com. 
moção .anteri.ores a essa declaração. D ecidiu a Côrte de Cassação 
que sim, não, só por tratar-se de compe1encia que não é J.éi · sub. 
stantiva, senão ainda porque sem d1wida que o estado de sitio é 
•u.m facto, que preexiste a clecl01ração, q1ie o verifica; elle 11eisulta 
do cerco , do ataque, etc. (Ha apartes. ) 

Attendaim üs nobres. Senaidores para o texto constitucional, eHe 
não diz que o estado de sitio se decr·eta, mas que se declara. A 
declaração é a verificação, a ·proclamação do facto, que já existe. 

O ·SR. RAMIRO BARcEu,os - Então por que é n ecessario que 
s·eja o Congresso quem declare o estado de S·iti.o, quando o mesmo 
Congresso está aberto ? 

O Su. LAURO SoDRÉ - Declarar o sitio é sus-pende r- as garantias 
que não estavam suspensais. 

O SR. CoELHo E CAMPOS - Ou não .percebo, ou ha uma confusão 
da ·causa com o ·effeito; a suspensão das ga1·antias é effei.to. O Con-
gresso, o poder competente é quem verifica, proclama a commoção, 
o perigo 1della r esultante, para qu e tenha lugar a suspensão das ga. 
·rantias, qu·e é o l'·emedfo contra o perigo da commoçãco. 

Por isso é que a Constituição empr ega a expres•3ão declarar. e 
não decr etar. 

Quando a Constitui ção trata dos dl.reitos e ga.ranti as de cida-
dãos, o faz sob o ti~ulo - Decla.ração d·os c1ire'1tos; porque não é a 
lei que ·crêa ess•es di•r.eitos, el.Ja apen as os r·econh ece e ga.rante . Os 
dit·eitos preexis tem á Constituição. 

Quando a lei de 13 de maio declarou extlncta a ·e·sc-r<1.vidão no 

~õ 
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Bra.zil, foi s!lU pensamentp em .honra á Nação, proclamar um facto 
já existente, que a escravidão já estava extincta. 

E não foi questão de palavras, porque foi consequencia a não 
indemnização, porque já extincta a escravidão não havia o que in-
demnizar. 

Pelo mesmo modo, a declaração do sitio, suppõe a existencia do 
si t ip., antes de declarado, ell!bora sem a sus.pensão de garantias, que 
depencie da declaração . . 

E quando não fosse rpor isso, as prisões seriam legaes, porque 
os ·Ol'Ímes eram inafiainçaveis, .podia o juiz expedi·r mandado de 
pri são, . e, 110 caso, podia ·a policia e qualquar do povo prender, por-
Que,. como bem d.isse o illustre re)atox ela Commis.são, tratava-se de 
uma conspiração, •crime elos actos continuos, em qualque•r dos quaes 
ha flagra.p.te, se apau,hado nelle o ·de1inquante. 

O SR. RA..>"'1IR-O BAJWELL-OS - O cidadã·~ que -embarca commette 
r.rime de conspiração, e .pôde ser preso! 

O SR. COELHO •E CAMPOS - Quem os prendeu, entendeu que .se 
tratava de uma conspiração. 

O SR. R.iL"1IRo BARCELLOS1 - Tão basta entender . O sitio não 
estava vot!!Jdo; o Presidente da Republica não podia prender. 

O SR . . COELHO E CAMPOS - Nada tenho a 1!-Ccrescentar. Passo 
a outro ponto: 

As prisões durante o estado ele sitio e logo depois relaxadas. 
O nobre Sen!!Jde>r r eferio-i;e especialmente ao nosso illustre co1. 

lega, seu distinct0 <:ompanhei~·o de repres·entação. 
O SR. RAMrno BARCELL-OS - V. Ex. chama um mez logo depois. 

E ' um logo muito comprido. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Não sabia o tempo. As prisões fo•ram 

relaxadas. O arbítrio do Governo no estado de sitio tem dous limi-
tes : não exceder as facu1dacles que por lei lhe foram dadas, não 
p1:oceder com prevaricaçãe>. Por ~preciação men os acertada ou com-
mettida por erro, .não ha re~ponsabilidade. 

Isto em .par te se verifica no r egímen. legal. O juiz que processa 
e prende 0 delinquente. que, no juízo plenario é absolvido, não· tem 
por isi;o r esponsabilidade, salvo prevaricação ou falta de exacção 
dos deveres. 

No •estado de sitio. mui·tas precauções se tomam por suspeitas, 
que depoJs se desfaz·0Jll : su1:1peita não é acto de vontade, mas de-
rivada das drcumstancias .pelas quaes não responde o Governo. 
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Se .prevaricação não foi provada, se houve o Governo no li-
mite ,de suas faculdades. 

o SR. RAMIRO BARCELLOS - E como provair? Quem pratica o 
acto é quem deve provar. 

O .SR. CmcLHO E CAMPOS - Provar a prevaricação incumbe ao 
accusad0<1·. 

O SR. 'RAMIHO BAncl':r.Los - A Constituição manda motivar as 
m edidas. > 

O SR. COELHO E CAlViPOS - Nada adianto além d.o qu·e diz a 
Mensagem; é quanto pc0sso declarar; porque nada mais sei. 

Todos sentimos profundam.ente qu·e essa ooacção sofressem cL 
dadãos distinctos, e designadamente -0 il!ustr·e Senador pel.0 Rio 
Grande do Sul, de que neste momento se trata, cidadão ,de subidos 
meritos. 

o SR. SEVERINO VIEIRA - Apoiado. 

O ·Sn. COELHO E CAMPOS - Sua prisão não Cl'eio entretanto 
caprichosa, podia s-er por uma sus'peita logo d·epois desvanecida, ou 
mesmo um erro qlie não indu·z á responsabilidade. 

o SR. RAMIRO BAJlCELLOS - Então foi um nro ? 
o Su. COELHO E CAMPOS - Não disse tal. 
o SR. ANTONIO AZEltEDO - Por odio. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Que não ·está provado . 
Articula-se ainda que levantado o· sitio, con~inuaram as medi-

das - excepcionaes - os d'esterros em Fernando de Noronha, nullL 
ficados .pelu Supremo T·ribunal, eim a-ccó1rdão de 16 de abril des-
te anno. 

A questão, confesso, é impor tantíssima. Ha, porém, nella uma 
dupla face-: a responsabilidaide e a doutri.na. 

Não se contesta que continuaram os desterros, já quando 12-
vtintado o estado de sitio. 

Incone, ,por isso, em res.ponsabilidade legal o GoveTno ? 
!Mo-dos de entender a lei, de interp-retaLa e praticai-a. em que 

'\ Hvre a qualquer do.s pod e•res pro.ceder como entender de razão. 
O accórdão de 16 de abril é posterior aos ª 'ctos arguidos, e pela 

primeira vez, ccnsag·rJu os novos prindpios. que d·ell e constam. 
Fosse mesmo a doutrina jã d'antes a,doptada. a ninguem obri-

gairia fóra d o caso con crnto. 
Stistentei o anuo passado que as definições consütucionaes clQ 
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upremo Tribunal , fóra do caso cm questão, não obrigam os mais 
df.partamentos. 

Cada ·poder tem o direito de inte1pretar a lei no exercicio de 
suas funcçõ es. · 

Jac~son , -ex-Presidente dos Es ta.elos-Unidos, vetando uma r e_ 
solução do Cong1'esso sobre bancos, elabora da. segundo doutTina ou 
decisão da Côrte Suprema, escr eveu que ··quando um funccionario 
eleito do povo jura ou se compromette a observar a Co1nst ituição 
~ as l eis, ella juria e se .ccmpromette a observaLas como elle en-
ttnde, e não como QS mais en tendem .. , 

O Sr. Presidente da R epublica, conscio de que assim se dev ia 
entender a Constituição, tinha por si os precedentes dos mais po-
deres, em opportunidades varias. Em 1892, assim .procedeu o Poder 
.El:x!ecuti<vo, mantendo as medidas, já suspenso o sitio. O Supre.mo 
Tribunal F·ed•eTa:l, em aocórdã0 de 27 de abril, decidio que a sus-
pensão do sitio lllão importava na susp ensão das m edidas. 

O Congresso approvou os actos do Governo, ·e positivamente 
<~ doutrina. 

No ·estado de sitio de 1893 - os mesmos pod·eres assim en.ten_ 
deram e praticaram. 

No sitio ultimo de :j.897, procedeu d·o mesmo modo o poder 
executivo, o Tribunal SuI!erior de P ernambuco, o juiz seccional, a 
Côrte de AiP'pellação desta capital, e o proprio Supremo Tribuna.! 
por accórdão d•e 26 de m:tr ç0 (apoiados), que, sobre o m esmo caso 
foi reconsiderado por accórdão d·e 16 d e abril, o qual pe1a primeira 
vez consagl'ou principios atê então não recebidos. 

Porque assim entendia e a poiado em todos os precedentes, o 
Presidente da R epublica suspendendo o estado de sitio, manteve 
entanto algumas medida~. 

Eis, porém, que nu!lifi.ca.das estas medidas pelo r eferido accór-
dão de 16 ·de Abril elle não r esistio á execução, .mandou- lhe "a.ar 
cumprimento. 

Não oomprehende m f!. iC:r nitidez constitucional, conduota mais 
correcta, digna de applausos ! 

Outro ffua o Sr . Presidente da R epublica e teria talvez resis-
tido ao accórdão como fez Jackson oppondo_se ã execução do man-
clado de um juiz, e .preµdend0 o mesmo juiz; como fez o gverno 
imperial em 183·6 oppondo-se ao habeas-corpiis concedido •por juiz 
desta capital a presos pm!iticos do Rio Grande do Sul; como Li.ncoln 
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em 1863 resistindo ã decisão de Taney no caso de Merryman; coUJo 
o Ma:rechal Floriano em 1893 oppondo-se ao habeas-corpus de> Su-
premo Tribunal em favor de dous officiaes r eformados da Armada; 
come> ha quatro annos, 0 Governo argentino não dando a liberdade 
ao Senador Leandro Alem a quem a Côrte SupDema a concedeu 
mediante fiança ! 

Assim não procedeu o Pr·esidente da Republica, e só tenho 
que appl•audi l-o. 

Se o habeas-a01·pus fôra na permanencia d0 estado de s itio 
po<dia -resistir, era talvez seu dever fazel-o. O esta:do de .sitio é 
medida essencialmente política, da competencia privativa, exclu-
siva dos poderes politico.s, e não é dado ao poder judiciaria in-
tervir, em questões de natureza politica; não póde, não deve in-
tervir, ;por doutrina e pratica geral e pelos fundamentos, que sa-
bemos, adduzidos por !l'larshall. Blakstone, Story, Alcorta e Morin, 
e quantos outro1S, nem eu conheço decisão precizamente proferida 
em contrario. 

Eu não bato .palmas, como um publicista allemão, dtad0 por 
eminente publicista nosso, ao poder judiciaria do prindpa:do do 
1-Iesse Eleito·ral, autorizando por habeas·cc(rpus a resistencia ao 
estado de .sitio declarado .por quem de direito. 

Se a lei nesse paiz é igual ã nessa, se o Governo se houve nos 
limites d·e suas faculdades. não tinha que intervir o poder judiciaria. 

O caso, que se cita de Merry:man nos Esta.dos Unidos, de in-
tervenção judicial na suspensão do habeas-cor'[Jus, pela ·decisão do 
juiz Taney - não desdiz o !}rindpio da não intervenção judicial e 
sem applicação entre nós Taney conheceu da prisão de Merryman, 
so·b o fundamento de que a suspensão do hctbeas-corpus é acto do 
Congresso, e não do Pod•er Executiv:.i . e nulla a suspensão do lhabcns-
,·urpns por e::;Le decrPtada. Suspender o ho,bras-corpus é suspe11flPr 
!l. lei , a lei só •póde .ser sus.p .nsu por oulr;1 lf'i. e [J ortanLo, pelo C:un -
gresso. 

Fiu lambem decidiría, como 'I'aney. 
E incompetente 0 Poder Executivo americano para tanto. nâc 

havia a sus.pensão do habeas-corinis , e interveio o Poder Judiciaria, 
como em tempos ordinarios. 

Era o m esmo que se entre nós 0 Governador de um Estado 
rlecla 'JSSe o estado de 11lt10, SPlm ! e 1 1ue lhe dê essa compPtPncia . 
:!?Jd!a, inte.fvfr o _ o:ieT Judic!"l.r!c, porque !L d€:c!a!·açáJ d ~lt1 n 

pe1b Governa:;:ior, era a~to uullo e insubsi:;;te-ntE°. 
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Tal não decidira Taney, depois da lei de 3 de Abril d·e 1863, que 
autorizava o não cumprimento ·das decisões judiciarias contra pri-
sões feit as .pelo Poder Executivo na suspensão do habews-aor p'lJJS · 

O principi·o, portanto, é que nos a ctos do estaid·o d.3 sitio nã o 
tem que intervir <> Poder Judiciario. 

Mas o accórdão de 1'6 d e Abril foi profarido já levantaid-0 o 
s itio; r estauradas as garantias,·<> P oder Judiciario no .exercicio' de 
m;as fun cções. 

N<> direito americano r ege a hypothese o caso ·de Milliga:n, ha-
bi tante de Indiana, Estado não rebd lad·o, onde fo i :mspenso o 
habeas-cor pus e prn<lessado Milligan e .out ros , e condemnado por 
Tribunal Militar á pena · de morte, r ecorreu ao Poder Judidario, 
f' a Côrte Suprema, a.final, annuUou o julgamen to p=l.a ill egitim i . 
nade do Tribunal Mili tar , em face da Co.nstituiç'.;o, e isto quand o 
já approv.ada pelo Congresso a conducta do Governo, segundo diz 
C'hambrun. 

Ou~ro princip1o: I'estabe.leci-das as garantias podem os tribu-
naes conhecer das m edidas .ao estado d•e .sitio. 

A questão se compli ca, p/iirém, se, duran te o estado de si tio, se 
a ll ega a inoonsti tucionalida de da medi.da adaptada. No caso de 
Milligan, por eX•i')rn:plo, cond·erpnado por tribunal ill egit imo, suspen-
so o habe.as-cMpus. como re.solveu o P oder iJudi ciaJ·io na perrnanen-
r: ia ·da sus pensão ? 

Chamhrun admitte qu e o Poder Judicia.rio intervi.esse, mas diz 
tambem que -0 .Pode.r E xecutivo teria r esi.stid<> ã s ua d ecisão, fi-
cando ·ao C<>ngresso r esolver FLfina l. 

Ha, porém, outr·a d·outrina - a do cas<> Geoq·gia versu s Sl!anton , 
i : i:: .a.cçã'O propo.sta em juízo por alguns E stados ameri canos con t ra 
'J Ministro da Guerra para n ãio execu tar a lei de reconstTucção .de-
cr etada pelo Congresso, por ;ma inconst itucionalid ade . 

Chase, -0 eminente juiz dit causa, em sua s.entenG3. obser v-:i (]U C 

se all ~gav a , é certo , a inconst it uci'lnalic.1 arl e. ob.Jer.t o de sua co mpc-
1 eucia .. mas nã o sR.bia como 2sta cirl'umsta ncb pndesse coritr over tcr 
r1 nullif\car o principio p.- er 9. l de qu e -o Poder .Tnd icin i.o 11§.9 . pócl e 
ir1tervi!' nas funcções polí t icas dos poderes políticos. 

o SH . Go.'l"ÇALVE'3 FERREI~A :-- E ' a b0a d0utr in·-i.. 
o Su. COELHO E CAM:POS - N a fundo, a soluç '\.') é a DPSllla. 

s.dmi t ta-se a. dou t rina d'e Chambrun ou a de Ch ase ; po.rque em 
«ualquer dellas i'/Obrel<:iva e prevçileGe o .acto {"lo Governo dur11.l),t~ -0 
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sitio, do qual afinal é o Congresso que tem de conhecer para os 
effeitos da responsabilidade. 

E' o terceiro principio estabelecido pela pratica americana, que 
Fliás soffre contestação, n-0 sentido da competencia judiciaria, se o 
Governo exced.e as suas faculdad es. 

A hypobhese do accórdão ·de 16 de abril deste anno .rege-se pelo 
segundo principio de ·que, r estabelecidas · as garantias pelo levanta-
mento do e'stado de sitio, pôde intervir o Poder Judiciari-0 em 
garantia dos direitos individuaes. 

Foi o que fez o Governo, dando cumprimento á dedsão deste 
accórdão. E fez bem, porque assim como o Pad.er Judiciaria só pôde 
declarar inconstitucio•nal uma lei, quando fere disposição positiva 
expressa da Constituição, por igual só se pÓd-e legitimar a oppo-
si ção do Poder Executivo a uma decisão do Poder Judiciario s e 
rnntrav err: a fU'ncção sua claramente eXpl'essa na Constituição. 

Ora, a fallar a verdade, não ha na Co1istituição· dispositiv-0 iJelo 
qual, levimtado o sitio, permaneça.n~. as medidas adoptadas na vi-
gPncia delle . 

Corr<>ct o, po.r tanto, correc;tissimo, o procediment o do Poder 
Executivo; é elle immune de qualquer r esponsabilidade e não ha 
como de qualquer modo atacal-o. 

Mas, como doutrina, qual dos d-0us systemas é preferivel? O 
primeiro, que mantém as m edidas, levantado o sitio; ou o segundo. 
o do accórdão de 16 de abril, pelo qual, cessando ·O sitio, cessam as 
medidas? 

Confesso .que já me inclh1ei para o primeiro systema. 
Sem estudo.s aturados, mas por uma r eflexão mais detida, for-

·uou-se-m c depois no espirita o seguinte conceito sobre os dous 
systemas, a saber: que nenhum delles é de todo satisfactori-0, cada 
qual é manco, deficiente e falho e só pela fusão de ambos se-
g-und-0 os principios ·cardea es que regem o estado d'2 -sitio, t er-se-ha .t 
verdade constitucional. 

Din r gin.do de .oplniõe-s, de lado a lado, tão re.gpeitaveis, ·relev-e-
sc-me a tentativa. i•nspirada sómente do · desejo de acertar. 

Quaes esses principias, a que alludi, card-eaes do estado de 
sitio? 

ü illustre Bluntchly, entre outros requisitos .da declaração do 
;;Hio, diz qU:e o seu fim ·é reprimir ou evitar. o perigo 1;mblieo por 
medtdas excepcionaes, é certo, mas .que· teem -os seguintes. limites 
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na.tul'aes: 1", que sejam ellarS pro·porcionadas a.o fim a attingir; 
2°, que ellas cessem, cess1JJnd.o o ·perig-0; 3°, Que sejam proviso-
r ias, etc. 

Estes princí pios consagra-os a Constituição, art. 80, implici-
tamente quanto á proporcionalidade. porque as madidas d~ sitio 
siio defesa, e esta só se l egitima quando ad·stricta á aggressão: e 
positivamente pela determinação do prazo presumptiv-0 1io perigo, 
cue, por isso, cessa .e com elle as m edidas, find-o o pra:llo. 

No meu conceito, o primeir-0 oSY·Stema tem a intuição do prirn.<>.fo .. , 
T:•rincipio. e •não attende l!JO rSegundo; ·O segundo systerna a:ttend·e 
ao segundo •principio e ·falha de tod-0 ao primeir-0 .. - E' o qu e 
procuro m·ostrar. 

Quanto ao prirneir-0 systerna: Fi-g-ure-se o esta'<lo de sitio de 
1892, pen' tres dias, nos quaes, tornadas 'certas m edidas. corno d e-
tenções, dester·ros, restabelecida. a ordem nesta cl!Jpital. levantou-se 
o sitio continuando, porém, aquellas medidas. 

Suspensas as garan.tias par·a todos na iminencia d0 perigo. e 
para alguns sómente logo qye ·este cessou. ·eis a propOTcionalidade, 
a que attendeu o primeiro systema; se bem ou mal, ver emos depois. 

Esta pratica tem seu sirrii1Je na lei americana d e 5 de fevereiro 
de 1867, que, levantando a su.spensã0 do habeas-corpus, ·ex-ceptuou 
das gl!Jrantias 0rs conniventes, autores ou cump!ices na rebellião 
então havida. que determinqu a suspensão. 

Essa proporcionalidade é consagra.da na legislação dos povos, 
corno depois v·eremos. 

Entretanto se diz, e c<l'rµ razão. que este primeiro systema des-
curou o principio do prazo, ·continuando as rnedidBJs, m esmo find o 
o prazo; o que ·quer dizer quando nã-0 ha mais -0 perigo. 

O prazo é o tempo presumi.do do perigOI, e se findo e lle não 
é prorogado, é que o perig;·o cess-0u, .e neste caso como perman~
cerem medidas para evitar um perigo, que já não ha? 

A Constituição do Imp~ria dispunha que essas medidas cessa-
sem logo que desapparecesse o motivo urgente, aue as determinou. 

A Constituição do Chile, art. 15·2. diz ' positivamente que as 
m edidas fP PID a mesma duracão do sitio. 

A l ei fr~nceza. de 184~ dispõe que o sitio cessa de pleno d!. 
r eito. expirad'1 o prazo. 

Para apparentar o pra;i:o, estabeleceu-se que as m edidas conti-
nuariam até o voto do Congresso, antes do qual o Poder Juliciario 
não po.dia tomar conhecimento del!as. 



Cousas muito distinctas o ,prazo e o voto do Congresso: daquelle 
cogita o art. 80 no principio; deste 0 mesmo a:rtigo § 3°. o 
prazo é um. 

O voto do Congresso não é propriamente o p-razo para que, 
antes delle nã.o se resta:beleçam as garantias. As garantias se resta-
belecem .find 0 o prazo determina:do do art. 80 principio, e, resta-
belecidas as garantias, funcciona o Poder Ju.diciario em p-rotecção 
dellas sEm outro limite que o que pelo ª'rt. 80 § 3° e.stabelece o 
voto do Cougresso. 

O voto do Congresso é para a:pprovar, ou não as medidas; não 
para que ellas oontin·uem -0u não; pois que essa .approvação não 
de.termina a contiuuação, e menos a determina a não approvação; 
mas pa-ra o fim da responsabilidade. ou .não, odo -Governo, segundo 
,o modo por que ,se houve no uso das faculdades extraordinarias. 

Assim se tem entendido e praticado em tod·a ·parte, e se vê 
- essa pratica na Hist::>ria Oorustituoil~mal ela Inglaverra. .por Erskine 

May, referindo como e para que -0 parlamento tomou conhecimento 
das medida.s da suspensão de hc~b eas-corpus no governo ode Pitt 
e ele Lorrl Sidmouth. 

O voto do Cong1'esso só tem por fim apurar a ·r espc•noo.bi.Ji-dade 
d.o Governo .e seus agentes. Dessa responsabi!ida:de não póde co-
nh ecer o Pode'r Judiciaria, ·antes do Congr€.sso; é º' unico limite 
ás suas funcções, quando suspenso o estado de sitio. 

Conclue-se que. findo o prfizo e antes do volto do Congresso, 
póde o Poder Judiciaria c;onhecer das medLdas, ·e póde, po·rque essas 
medidas cessam com o prazo; porque co.m o prazo cessou 0 perigo. 

E' o defeito do primeiro systema não atten,der ao prazo. 
O segundo systema não incorre n este vicio, mas não attende 

á proporcionalidade, como vamos ver. 
Figure-se o m€smo caso do estado de sitio de 11892, por tres 

dias. e 1ielles teimadas as medidas, e r·estabelecida a ordem, foi 
suspenso o sitio, permaneceb.do as medidas. 

Se, findos os tres dias, cessassem as m edidas, rnlituidos logo 
~ esta cidad·e os .Generaes, os 1·epresentantes da nação e mais ci-
d2.:Jãcs detidos e desterrados. não haveria uma ameaça á segu-
rança publica. e p:Ttanto não proporcionadas ellas ao fim a attingir. 
por insufficientes para 'garantir a ordem? 

E se para que a ordem se I'nantiv·esse, fosse o sitio •prolongado 
por tres, seis meze8 ou mais, quando no terceiro dia estava a cidade 
em pa~, dar-se-hia o !"epugne~te espectacu!o de c:::•!lss: var s::ib '.! 
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pressão do estado de sitio toda .esta numerosa PO'Pulação em plena 
paz, só para que não voltassem aos lugares de que foram afastados 
os suppostos perturbadores. 

Não é manifesta a injustiça, a improporcionalidade pelo ex-
cesso das m adidas quanto ao fiIJl a attingir? 

Se responderá, bem sei, que findos os tres dias no caso figu-
rado, fossem entregues aos fribunaes os cidadãos detidos e dester-
ra.dos. E' a regra, reconheço, mas esta r egra nem sempre dá resul~ 
ta.do quanto ás necessidades da oTdem, pelo que vou dizer. 

1No estado .. de sitio, medida preventiva. como já disse, nem sem 
pre ha um crime caracterizado, justificativo das medidas e, então, 
entregar os detidos e •desterrados aos tribunaes, não seria pol-os 
logo na rua - com prejuizo de ordem ? 

A Constituição portugueza, ccmo a nossa do Imperio, au toriza 
a suspensão de algumas formalidad es qu e gaTantem a liberda.de 
individual. 

A Co.nstituição da Rc~pubHca e com eUa as leis declaratorias 
do s itio, faz suspen.der as garartias constitucionaes sem desigual-as. 

O que são as garantias constitucionaes ? Tantas as cabeças, 
quantas sentenças. •Para alguns é o interreg•no constitucional; par a 
outros a suspensão dos dire.itos indi vid uaes, e entendem ou tros 
que é a sus'J) esc7o d!o ha.beas-cor p·u,s apenas. 

E's ta mesma divergenc.ia lavrava no Chiie de que Jorge H uneus 
dá documentação ·historica. · 

· Dahi r esultou º"estado de sitio ele 1891 com seus tribunaes mi-
litares. o de 1892 e o de J.893 , com demissões de empregados vita-
licios, fuzilamentos e hecatombes como as de Santa CathaTina e 
Paraná. 

E afinal este estado ele sitio de agora, como o praticcu o Go-
verno. 

Urge qu e uma lei r egulamentar defina o que sejam as garantias 
constitucionaes, que podem ser suspensas. e que cada lei declaratoria 
do sitio determine a que crimes e réos sómente affecta .essa sus-
pensão . 

Sem istc, tudo fica dependente do aTbitrio do Poder Executivo. 
o que é absurdo. e nos termos os mais absolutos,. Valesse o caracter 
de quem o exerce, uma constituição seria um feliz a ccidente dos 
povos, e não uma garantia. que só subsiste consagrada em lei. 

Não se diga aiinal que a .proporcionali.dade fica ao executor da 
lei. Nã~; .porque, como na defesa individual, a defesa social tem 
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requisitos de que depende sua legitimidade, embora dentro dellas 
t enha o poder publico certa discreção. 

Antes da lei quP. r eal ize este dcsicleratuni, -entre os .dous syste-
mas deficientes , em·brionarios, parece mais equidoso 0 primeiro 
ado·ptado pelo Gov·erno, porque a injustiça, a illegalidade affecta a 
poucos e estes suspeitos como peTturba.dorrn; a0 .passo que a in-
justiça de• segundo systema reca.he sobre toda a ,população, mesmo 
quanrlo insus.peita e pacifi~a. 

•Sr. Presidente, a hora. vai adiantada , e considerarei r a.pida-
mente os ma is factos articulados. 

Um delles é o desterro em F ernando de Noronha, presidio de 
r éos de cTimes communs do E stado .de P e·rnambuco·, segundo os no-
bres 8 ena dores pelo Rio Grande e Alagôas. · 

J á o illustre Senador pela Bahia, r elator do ·parecer. ex.plicou 
sa t.is factoriamente o caso, allegando que F ernando• .de No.ronha, ilha 
de 30 milhas ele extensão, não é presidio, mas que nella ha um 
presidio, o que certamente não é a mesma cousa. 

Que assim é. basta considerar que uma lei do Estado .de Per. 
nambuco m'.J..ndou · dividir prT lotes •e arrendar, metade do t enitorio 
<la ilha. e esse arrendamento se fez . 

.Creado dr:.pois alli o presidio, não fo i de qua~quer modo r evo-
gada ou altera.da essa l ei, pelo que, pelo menos metade c1a ilha 
não é pr.esidio, e portanto, não h a, como 1dizer •que toda ella é um 
presidio . 

O que a Constituição prohibio foi que presos poli ticos fossem 
r ecolhidos a prisão ou lugares destinados a Téos el e crimes coni~ 
muns. Ora, além de que os cidadãos clet el'rados não estavam alli 
cletid·os, ·e sim -desterra.dos , como bem explicou o Governo por uma 
serie dP. docum en tos e affir.mações, accresce que nem ·este desterro 
foi ·para lugar vedado pela. Constituição, por isso que a ilha não é 
presidio, ou .pelo menos metade d·ella. 

Censuro u e• illus tre Srnador· pela Bahia os termos .de qu e ser-
viu-se em s ua Mensagem o Sr. Presidente d·a R epublica diz 21ndo in-
constitl.lcional e partida.rio o accórdão cjo Supremo Tribun~l, que 
co ncedeu a liber.dade aos desterrados, J.á qua.ndo suspenso o- estado 
rle sitio . 

Confesso qu.e S . Ex. não guardou a serenidade, a calma qu t: 
l he são h abituaes n essa referencia ao Supremo Tribunal a~ proposito 
d6"'sa dccisãr· de 16 ele A·bri l ,:.J este anno. 

Questão de fórma. s. Ex. podia justificar o seu acto dizenc1o-u 
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rigorosamente co.r1stitucional e sem ·eiva de .partido, e co·ncluir que, 
entretanto, o Tribunal contTa as praticas seguidas decidio diver-
samente. Assim teria dito tudo, sem ter porque se lhe arguir. 

Mais, é para attender que .o ho·nraido Sr. Presid.ente da R epu-
blica está convencidC>. da sua doutrina pelo estudo da questão e 
pelos precedentes de todos os pode·res publicos; é para atteILdeT 
ainda que no seio mesmo do Tribunal manifestações houve qua-
lificativas em termos taes, po:r ·parte de um ou outro ·dos seus 
membros, que ao lêl-as não se pôde guar,dar o sangue-frio. Dahi 
ta.lvez a phTase arguida da Mensagem de S. Ex. 

Entretanto um facto deu-se nessa emergencia, de tal alcance 
e Tealce, que a tudo sobreleva. E' que o Sr. Presid·ente da R epu-
blica, apezar de convencido da doutrina centraria á decisão do 
Tribunal, .e de assim qualificar o accórdã,o, todavia deu-lhe cum-
primento e execução. 

E a polici.a ? .Se me ·dirá - Por mais vigilante nem sempre a 
policia páde ·evitar .o Til:?CO, o ipeTigo d·a presença de certos indi-
viduos em determinados logares; homens de valor, preponderantes, 
suggestio:uaidores da populaçã~, que, por b am da cirdem, devem ser 
afastado:s. 

E quando crime houvesse, ou t entativ.a delle, crime po'litico, 
em geral sem a nota de perv~rsidade, e ap enas por diversidade de 
o·piniões, nem semp•re se póp.e contar com a sveridade dos tri-
bunaes, mormente se é ·O jury, collll.o .entre nós. 

Na Inglaterra, a lei d·e li de març.o de 1881 permit:te ao Lorrd 
lagar-tenente ·prender sem p·rocerSso por determinado t3Illpo os réos 
ou suspeitos do crime de conspiração. 

Por que ? Não, é aquel.Ia poderosa Nação terra classica da li. 
berdade civi'l, -e das g.arantlas aos cidadãos ? 

Não é a sua policia phyl:!ica e m.oralmente um exemplar di.gno 
de imitação e sem .:;upe·rior ern todo mundiJ '! Ü fJ se us Lri!Jun a.es af;1. 
mados por s ua integridade e saber ? 

A razão é, como dizia, que n em sempre o processo, a policia. 
o julgamento garantem eff.icazmente a ordem, m ais acautelada 
em casos excepcionaes, po•r m edidas administrativas ou de pre-
venção. 

Ist.o lá, e muito mai.s aqui, onde tudo está em formação, ,ha 
condescendencias excessiv~.s - a policia pr.eci.sa ás v.ezcs ser PO-
li'\lhda. 
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O juiz de paz inglez desterra por 15 dias vagabundos, pertur. 
badores das ruais, tSi não prestam fiança. 

Pa.ra os interesses da ·Ordem va:le mais que processo1S e julga-
mentos, o desterro, o afastamento por certo tempo a.e individues, 
cuja presença é um perigo . 

Mais pelo segundo, systema, para que isto se consiga, é pre. 
ciso manter o estado de sitio por longo tempo sobre uma população 
toda em paz; o que não gua.rda a proporcionalidade é absurdo e 
inj usto. 

A razão dos defeitos notados nos dois systemas está no modo 
amplo, incondicional por que .entre nós é ·declarado o s itio. 

Entre nós a lei que declara o sitio diz : "E' d·eclarado em es. 
tado de sitio o 'Jogar t.al por tanto tem po " E como pelo art. 80 
da Constituição ficam suspensas as garantias constitucionaes s em 
limitação, segue-se que para toda a população do logar ficam sus. 
pensas todas as garantias durante -0 .prazo determinado. Isto sem 
attender a maior ou menor i·ntensidade do perigo, em todo o caso, 
sem attender á pro'Porcionalidarde devida. 

Dahi .resulta que, no caso <lo si'lio d·e tr.es <lias, por exemplo, 
como em 1892, si tomadas as medidas, levanta.se o siti.o e perma. 
uecem as medidas, não se attende ao principio do prazo. Si para 
a:ttender ao prazo, e cessarem as medidas, findo elle, se declara o 
estado de sitio por mezes. fica toda uma popu'lação, embora em 
paz com as garantias suspensas, sómente pa:ra que não cessem as 
medidas quanto aos d esterra-dos, não s·e attende á proporcionali-
dade. 

O modo incondicional da declaração do sitio é, portanto, a 
causa da ·deficiencia dos dois systema;s. 

Como fazer? 
A legislação fra,nceza garante todos os direitos, cujas garan. 

tia.s não foram positivamente suspensas na declaração do sitio. 
No tempo do Imperio, entre nós, não só eram limitadas as 

garantias suspensas, como esta suspensão só ·attingia a certos crimes 
ou réos. 

Ahi a prcporcionalida:de, porque todos ficam na posse das 
garantias não suspensas, e a suspensão affecta sómente aos réos 
d·e certos ·delictos. E tambem -0 prazo, porque findo ·el'le, cessa o 
perigo, e sem o perigo não teem razão de ser as medidas. 

A lei de 22 de setembro de 183·5 suspendeu tr·es ou ·quatr-0 ga. 
rantias na província do Pará para que pudessem ser presos sem 
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processo, durante seis mezes, os ri::)::; d d conspiração., sedição, re-
sistencia e homicidio. 

Assim a lei de 11 de outubro de 1836, e outras que a proroga-
ram, quanto ao ·Rio <Grainde do .Sul, nos mesmos termos e pelo 
prazo de um anno. 

E tambem nos mesmos termos a lei de 17 de maio de 1842, 
quanto a S. Paulo e Minas Geraes. 

E' o proce&so da lei ingleza de 2 de março de 1881, já citado, 
autorizando. a prend·er sem processo por certo t empo sómente os 
suspeitos de co.uspiração. 

A Constituição da Bo1ivia tambem só auto·riza a sus);}ensão 
de garantias quanto aos réos ·d·e conspiração contra a Repub-lica. 

A l ei fundamental da Austria, de 1847; a Constituição da Hes_ 
panha, art. 31, limitam .e precisaim os direitos e garantias que 
pod·ern ser suspensos. 

A Constituição a.e Venezuela autoriza a suspensão· de mais ou 
lll Enos garantias, conforml;) -o perigo. 

Não conhego m'l~or homenag<m ao Poder Judicia.rio e r espeito 
a sua aulonomia! Se ·O fun.do 4as cJ.eliberações é tudo, e a fóTma é 
accidental, o acatamento da d~ósão de modo tã.o excepci-onal é o 
facto relevante, que pn.•nde a ·attenção e a tudo sobr.epuja. 

Diss<'\ em começo, Sr. Pre13ide'llte, qu e não podia estar de ac-
côrdo com o fundam ento do parecer, que dá com.o quasi -obrigado o 
1,osso voto de·p:iis da approvaçãp d-os actos do Governo pela Cama:ra. 
dos Deputados. 

O SR. VmGILIO D.\ 1\IASIO - Nem eu di·sse isto. 
o SR . COEILHO E CAMPOS - Nesta parte propmdo para a opi-

nião do outro nobre 8enador pela Bahia, que não se cc•:1forma com 
esse fundamento do parecer. 

A Constituiçã-o dispõe que as me.elidas tomadas no estado de 
sltio seiam pelo Governo relat<>.das ao Congresso. Congr.esso somos 

. r.ós e a Gamara elos De·putados . .Se os actos do GoveP'l-o depend em 
ela .approvação de oacl.a ramo do Congresso, o voto de cada um em 
nada depende d.o -outro. ( Apartes.) 

A' brilha.nte demonstração do illustre Senauor pela Bahia nada 
ha que additar. Ponderarei sóiµ.ente que, porque nã.o temos -o sys-
t ema parlamentar, •_'lãp é motivo para não conced.er -se o bill de inde-
r:inida.de que é a mesma approvação dos actos d-0 GJvarno. Não é 
pàrlamentar o systema argentin-0, e menos ainda o n-orte-ameTicano; 



e em ambos os actos do Governo no e'Stado de siU.o são submettidos 
ao conhecimento do C:mgresso para apprnval-os ou não. 

O exemplo do Congresso ameri~ano é mais frisante; porque lá, 
como entre nós, nem os Ministros comparecem ás discU1ssões das 
Camaras. 

ühambrun, rafe.rindo o caso de Milligan, pond.era que a Côrte 
Suprema tomou conhe.icime.'11to delle, . mesmo depois de approvada 
pelo Congresso a condu.cta do Governo. 

Acredito que não . nos é vedado conced.er mesmo o bill de in·de-
innfüade· se o à.cto nãó ,é legal, más imp,osto pelas ·necessidades ma-
ximas da ordem publica se é justificavel; restando a acçãio Iegal 
peibs criin·e8' ·prati cad.~s â sombra desses actos, - ou por occasião 

' delles. 
,Acho, ,Sr. P·rtt:;;idente., que devem ser approvado.s os actos do 

Govein10; e, po.r minha . parta, approvando-os, .cumpro o meu de-
1 er de representante. 

Isto ,não só pela legitimidade e justificabilidade d·OS actos, 
como po-rque não seria eu, espírito conservador, qu e, na situação 
Penoi:;a do paiz, .d.eixasse c1e habilitar o Governo a enfreintar uns 
ts.ntos elemento•s perturbadores que ahi estão a i'llfolicitar a Repu-
1'lica . 

Beim sei qu e esses e1ementos por si mesmos succumbirão, 
quando nãio sejam reprimidos e p,reponderem. Os elementos mãos 
por si mesmos s·e destroem afinal. Ha disto documentação his-
tori ca. 

Quando o grande Parlamento inglez fez perecer Carlos I, não 
tardou que se·us membros fos,sem vergonhosamente enxotados por 
Cromwell, que os expelolia de suas cadeiras a.pplicando-lhes apo.dos 
G irnproperios. 

Na Fr·anç·a revolucisnaria •se accumulam os exeilllplos. 
·Se os girondir1:0s fizeram o 21 de Janeiro, tive!ram o 31 de 

?l: aio. Os ·da:n tonista.s, que a.ccusaram os giron dinos de mod er an-
tismo foram proscriptos por moderad·os. Robespierre ;e seus mni-
gos in-stituiram a guilhotina e foram ta.mbem guilhotinados. Os. 
;Jr incipaes jacobinos instituíram o tribu_nal revolucionario e foram 
victimas desse tribunal. E qual o ·resulta.d.o dessas p.ros·cripções, 
c r ss·a·s hecatombe·s, desses rios doe sari,gue? a dieta.dura militar: 
Cromweil na Inglater.ra, Napoleão Bonaparte em Fra:!l.ça. A dicta-
dura foi sempre o paradeiro da anairchia. 



400 

Se republicanos e democratas devemos de todo ponto conjurar 
a dieta.dura, o .r emedio é reprimir a anarchia, pela applicação da lei, 
pela autoridade fortem ente constituida. 

E' o apoio que presto ao Governo, o processo que lhe aconselho, 
e de que usaria se de mim dep endesse : a repressão legal. 

Foi assim que pela r.esistencia conservad.o.ra de 23 de Novem. 
bro succumbio a dictadura de 3 de Novembro d.e 1891; e se disse 

<iue não mais ou tão cedo não se repetiria a dictadura. 
Foi por 'esse processo que se deu combate ã ·revolta de 6 de Se-

tembro de 1893, restaurando-se a leg·alidad.e a. 13 de Março se-
guinte, e se disse .que não mais ou tão cedo não haveria revoltas. 

E parece que assim foi; porque 5 de Novembro é a prova dessa 
impotencia substitui.da :pelo trabuco e pelo punhaf. 

Por .esse mesmo processo é precizo r eprimir esse 5 de Novem-
t .ro, para que não se repita esse attentado affr.ontoso á nossa ci · 
vilização. (Apoiados.) 

Ou isto... ou isto, Sr. P·residente, ou co•nfessemos no·ssa in-
capacidade para o r egii:nen que adoptamos, e que foi.se de nós a 
tranquiI!idade e a paz, a or?em e a segurança, as garantias e os 
dh·eitos, não nos restando mais que essa liberdade irrequieta, tré-
fqga. j!lcobina, imaginada em época remotissi.ma por um illustre 
phHosopho que dizia: 

"Vês este abysmo ? E' iior elle que se desce para a liberdade! 
\· ê.:; este ma.r, este :rio, este lago ? No fundo de suas aguas se es-
cond·e a liberdade! Vês esta arvore pequena, enfesada, esteril ? Della 
pende a tua liberdade!" 

Pal·vitantibus proecorài.'lfs viv itiir ! A liberdade. a Nação entre 
sustos e alaJ·mas, riscos e perigos. dia a dia com o J esus na 
boca! 

]j]' a situação que no'S destina o r.egimen democratico ? Não 
códe ser. 

Mas a Re'Publica, ou s&rá o imperio da lei. ou não existirá. 
(A.poiados .) 

Porque a lei é a r esponsabilidade, é a garantia de todos, é a 
ordem, a tranquillidade e a paz; a paz que é a liberdade trwnquilla, 

a suprema aspiração do paiz. 
Em nome desta suprema aspiração, nestes termO'S, voto pelos 

actos do Governo. (Muito b(mi, muiJto bem; o orador é cu'm([Jrim.en-
t acio pelos Senadores preserites.) 

l<'ica a discussã.o adiad;+ pela hora. 



SESSÃO DE 27 DE SE1EMBRO 

' O SR. RAL\URO BARCELLOS ( *) - Sr. Presidente, na 2' dis- 3.• discussão 
cussão deste assumpto ·eu tive .occasião de fa~er as observações da proposiqão 
que me par··eceram justas, r elativamente acs actos que t emos d ~ n. 3~ 
approvar. 

Nessa occasião, eu ·entendi que quem quizesse r ~sponder, den-
tro d.esta corporaçã-o, como amigo do Governo, ãs accusações sobre 
os actos praticados pelo Poder Executivo, na vigencia do estado 
de sitio, devia apre.s.entar.se rev·estido dos requisitos exigidos pela 
Cffnstituição, isto ê, motivar o.s actos do Poder Executivo durante 
o estado· de sitio, exigindo .que ·estes actos fossem sujeitos á ap-
provação. 

Referind-o-me, .nessa occa,sião., á prisão do meu companheiro 
de r.epresentação, referindo.me a .sua d·etenção a l)ordo de um navio 
de guer·ra, e, ma.is do que isso, a sua incommunicabi!idade d·entro do 
mesmo navio, era de esperar (e eu confesso que mantive por al-
gum tempo essa iHusão), era d.e esperar que qualquer dois illustres 
Senadores que apoiam n·este ·recinto o Governo e que privam mais 
de perto com o Presid·ente da ·Republica e cpm o seu secretario, como 
um acto de d'e.forencia a-o Sen·ad.or que fõra ·assim perseguido e vio-
lentado, pudesse dizer quaes os motivos essenciaes da sua prisão. 

Hontem, Sr. Presidente, o illustre S·enador por Sergipe qu e 
longamente trato-u do assumpto, pretendeu r.esp~:md r r , não só ás 
obj.ecções levantadas pelo iJ!ustre S.en.ador pela B,a.hia, o Sr. Ruy 
Barbosa, como ás que tenho trazido a .esta· tribuna, em relação a cs 
factos a que me referi. 

.S. Ex. declarou simplesmente que a prisão do . illustre Sena. 
d.or pelo Rio Grande do Sul tinha sido motivada por susp ~ltas do 
Poder Executivo. 

( *) Não foi revisto pelo orador . 
26 
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'Ô Su. CoELIIo E CAMPOS - E' o que está na mensagem elo Poder 
Executivo. 

O SR. RA11uuo BARCELLos - A mensagem falla em termos ge-
.r aes e o P.ocler Executivo· não póde confundir um qualquer réo de 
policia com um representante ela Nação, elo m eu · Estado, e que s·en-
tasse ao nosso 'lado . . 

Porta.nto, a resposta qu e dá o illus-tre Sena dor não está nem 
na altuna el e sua ·deli cadeza, n em el e s ua illustração. 

Desde que O· Poder Executivo cffen cl e o representante elo meu 
Estado eleve clar os motivos ·e não faz eLo no car acter ele generali-
cl'ade, como suppondo que a prisã.0 d e um Senador, como foi a elo 
r1ep1·esentante elo m eu Estado., .se puzesse ao niv el ela· prisão ele 
qualquer vagabundo. 

Não acceito a exp1i cação elo illustre .Senador. 
S. Ex. incluiu o facto na generalidade elos sem elhantes prati-

cados, por meras suspeitais. 
, .De maneira que por mera suspeita, e, suspeita não motivada 

perante este Congresso acce•ntuo bem, votado um ·es·tado ' d·e s itio, 
ppçlem ser presos Seuaclor·es 

1
·e Deputados e presos ele um modo 

por que o foi o meu illustre pompanheiro d·e r-epresentação . 
.Mas então as IJ'risôes clevi"am .ter sido muito mai1s numer.osas, 

porque as suspeitais aqui revelacla.s pelo illustre leacler elo agru-
paunento poUtico que tomou iL si cercar ·de prestigio o .Sr. PresL 
d ente da R epublica, abrangiam um partid·o inteiro, porque .eu.e todo 
foi dado po.r S. Ex. como po·dend·o incorrer nessa s uspeita. 

O Su. ·SEVERINO Vrn1uA - Não apoiado . 
O ·s&. RAMrno BAit<.:l,LLOt; - Era suspei to, disse o hon·rad0 Se-

n.ador pela Bahia, naquen a occasião, o partido politico. d·enomi-
nado Republicano· Federal. 

O Sn. SEVERINO VmrnA - Minhas palavras estão nos Anncies. 
, O SR. RAJl/IIHO BAiicELLOS - Deviam, portanto, ser muitas as 

prisões. 
Mas o i11ustre .Senador p~la Bahia (não quero entrar nas in_ 

tenç;ões alheias), declara •hoj e que não era esta a sua intenção. e 
vou apreciar ainda o facto debaixo ele outro pmlto ele vista . 

. . Y.er.cladei ramente. ficou assentado que o P.od·er Ex·ecutivo tinha 
s~L::;,peitas dp Presidente do Senado, qu e .ao. mesmo tempo é Vice-
Presidente da Republica. 

Elle ·es tava, portanto, ig ualm ente na mesma condição para 
ser preso. 
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Como S. Ex. havia outros Senadores, que não foram presos, 
mas qu e eram vigiados constantemente pela policia secret~. 

Ora, quem é vigiaido pe.Ja policia secreta inspira sus.peita.s ao 
Governo, e, ·entretanta. o vexame que soffreram não chegou á 
prisão. 

Mas, senhores, isto 6 um a doutrina muito perigosa. Si 08 

actos a cuja approvação se r efere a Constituição, podem-se ju1gar 
moti vados ou p erfeitamente fundado;; no seio do Congresso, apenas 
pela declaração de qu e o Governo os praticou por suspeitas, não !la 
mais gnrantia de especie alguma, porquG clentro do estado elo 
sitio ainda ha certa ga!'antia, mas com esta theoria ninguem pócl e 
se encont1•ar sufficienternente garantido, por mais liso, por mais 
kal :: ·por mais franco qu e seja o seu procedimento. Isto qu e se 
quer firmar agora é abrir uma pol'ta para que as ·paixões humanas 
tenham fran ca entrada, proporcionando ensejo aos que desejam to-
mar vinganças dos seus adversarias políticos. 

O facto, m eus senhores, vae ser approvaclo, não ha duvida ne-
nhuma, o S·enado já se manifestou m 2" discussão, mas o meu pro-
testo fica lavrado como hOài e mihi crcis Pibi, pôde bem ser que este 
protesto a inda tenha occasião de ser apreciado por outros. 

NaJtura,lmenLe, os factos se reproduzirão, porque na viela das 
nações e'lles sempre se r epetem e quasi todas teem pas.<>ado por 
muitos estados de sitio . 

O Sn. CoE r,Ho E CA-'rros - Queremos a lei. 
O 811 . Ra11uno BARCJ~ IJ LOl:l - Não faço mais, vindo á tl'ibuu;;., do 

qu·e lavrar ·O meu protesto contra o modo inegular, incivil, potque 
houv e falta ode simples civilidade, com que deve um poder proce_ 
der para com outro, nessa prisão de um r epresentante da Nação, 
sem faz·er contra elle cousa algu)]la, nem nos inqueritos po1iciaies, 
nem na justificação que o Governo apresentou ao Congresso, dizendo 
sómente que para isso tivera um motivo muito simples, meras 
suspeitas ! Isto ficou dito, isto se acha consignado nos .Anr1'Ctas do 
nosso Congresso, mas igualmente fica consignado ahi o meu pro-
testo . 

Eu me limitaria a isso, S r. Presidente, mas como ouvi hontem 
prégar doutrinas novas relativamente a direito publi co e a direito 
cri minai, parecendo--m e até estar a.ssistinclo ao pronunciamento .ele 
um juiz em um tribunal, a proposito de qu estões constituci-onaes 
das mais interessantes, como, por exemp~o, as refer entes ao esta-do 
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de si tio, não posso retirar_rne da tribuna sem expender algumas 
considerações a resí)eito. 

;Sr. PJ·,e"s i~ente, hiou.tem p~·omietteu o iHust,Te ·rnpresentante 
de SeTgipe dar uma ex·plicação sua sobre a prisão de d'O is mambros 
do Co.ngresso, de dois Depu tados, antes de votado ·O esta.do de 
sfüo. 

S. Ex . disse que enes foram p2rfei tamente preso.s, que não 
havia illegaJi.dad·e alguma na prisão, pcrque antes el e dec'laraclo o 
estado de sitio, já existe .o .estado de sitio. 

o SR. COELHO E CAMPOS - A commoção que o determina, 
O SR. RAMIRO flARCELLOS - Perf.eitamente . 
Isto, Sr. Presid·ente, para mim vem augmentar um pouco· o nu-

mero daquellas chara.da.s faceis . qué sã.o geralmente tão populares, 
uma das quaes é a .seguinte: o que é, o que é, que antes de nascer 
já era '! (Riso.) 

T.oêlos ·conh·eoem qual a explicaçã:o; é a pescada, que antes d e 
ser pescada já o é. 

E is ah i a theoria elo Hlustre Senador po·r Sergipe: o estado ele 
sitio, antes d·e S'er ·estado d·e 1sitio já é estado de sitio . Qu'"' ' dizer 
isto que pela Constituição n~o se póde prender um cidadão s·em 
que o es tado ·de sitio ·esteja d ecretado . . . 

O SR. COELHO E CAiVfPos -- Declarado; ahi é qu e .está a sua con-
fusão. 

o .SR. RAMIRO BAJ,lCELLOS - Bem; mas quand o é declarado o 
estaido de sitio '!' 

Só depois que .o Cong.r esso o concede; antes do Congr·esso inão 
declar ar, nã.o ha estado d·e si tio decretado. 

O Srt. COELHO E CAMPOS - Ha difforença entre declarar e de_ 
cretar. 

O S\c RAJ\URO BARcE·LLOS - Não se faça questão ele palavras. 
Reunido 0 Congresso, s·egunclo os termos da Constituição, não 

póde haver estad-0 de si.tio sem consentimento delle. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Aintes da decretação do .estado de 

sitie., existe a perturhaQão da,, o·rdem. 
o Sil. RAMIRO BARCELI,OS - Pois rntf, '1 . si houver p ertur-bação 

da or dE·lli e o estado de sitio não fôr vetado pelo Congresso. será 
permiltido ao P:c•d·er Executivo pre.nd er a quem quizer? 

O- SR. COELHO E CA~~fPOS - Não, senhor. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Então, não havendo ·estado de sit'.o 

d•eclan·ado" .pelo Congresso,. o que se segue é que não ha ·estado •ele 
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sitie' com seus effeitos legaes. Ora, determinar a pnsao de dous 
cidadãos, membros do Congresso, antes ,de declarado 0 estado de 
sitio; não é um acto legal e o honrado Senado·r póde sustentar 
qu e esse acto foi regular' ? 

o SB. COELHO E CAMPOS - Foi ratificado 'Pela decretação do 
esta,do de sitio 

O Su. RA JVnuo BAIWEU.os - Oh ! meus senhores ! Eis ahi a 
ju·risprurlencia do illustre jurisprudente ! O honrado Senado.r, ju-
risconsulto, dá effeito retroactivo a uma lei perigosa de excepção, 
querendo com ella justificar um acto irregular do Poder Ex,ecutivo. 

Em que paiz estamos ? Não comprehendo como' S. Ex. , com 
a sua autoridade, vem sustentar uma doutrtna, que, ·estou certo, em 
parte nenhuma d-0 mundo poderá ser acc3ita! 

o SR. COELHO E CAMPOS - E' um engano de V. Ex. 
O SR. RAJVIIRo BARCELLOS - Por nenhum alumno do ,prim eiro 

anuo das n·assas faculdades de direito. V. Ex. poderá ver acceita 
a sua theoria. 

O .SR. CoEr,no E CAMPOR Será ignora.ncia minha. 
O .SR. RAMIRO BARCELLos - Não di,go que seja ignorancia, ma~ 

(j um sophisma, .em boa ·parte, ·está entendido·. 
O .Sn. COELHO E CA.:M:POS - PodeJ'i.a lennbrar exemplos da Cõr te 

de Cassação em F·rança. 
O SR. RAMIRO BAnCELLos - Nós não estamos em Fra.nça, nem 

V. Ex. poderá fazer sustentar sua d·ontrina, nem na China n·ern 
no J apão, nem na Turquia. E' um absurdo jurid-ico 0 que V. Ex. 
está dizen.do, permitta-me a fr·anqueza. 

!Não· posso compre·hender como o estado de sitio S·eirve para 
regularizar actos do Poder ·Executivo, prisões arbitrarias, sem as 
determimi_ções legaes, feitas .antes .de votado o mesmo esta,d0 
de sitio ! 

O SR. COELHO E CAMPOS - E' que antes de decr·etado o estado 
de sitio existe R com.nwçã :i, existem as circumstancias que o de-
termi1nam. 

o Sn. RAMIRO IBARCELLOS - Isto não é o estado de sitio, dP 
que falla a nossa Constituição. 

O SR. COELHO F. C.\MPOS - E' o sitio. 
o SR RA21íIRO EARCELLOS - o illustre juriscoll,sulto, nossc· hon-

rado coll cga, está confundindo as co usas; a confusão não t em ca-
bimento. V. Ex. 111. d? m e permiWr qu·2 f::tça a distin·~Ç ão. 
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O honrado 1Senador diz .que aU'tes de decretação ou declaração 
ex is te a commoção; aclmitta.mos mesmo •a invasão extrangeita ou 
a guet.r.a intestina. PerfeitaI11'eJite; iSãio determinações que podem 
'IM'oduzir o estado d·e sitio . Mas ·estacl·o ele sitio o que é ? E' cUffe-
rente füs'to, é uma medida polit ica e nrio uma ·comrnoção. 

O Si.i. CoELHO li: CAMPOF: - E' uma consequencia. Alti f' que 
está o seu engano. 

o Sn.. RAMIRO BATWELLOS - V. Ex. está completanlente fóra 
de tudo ·quanto e\J. podetta ·conceber, em relação a is·to . 

. Pócle haver commoção intestina e o Poder Executivo t er meios 
ele suffocal -a sem o estado de sitio. 

O sitio é uma medida excepcional; como, poois, cbnfucU.r um a 
oousa com outra ? 

Não pos.so .attríbuit .sfoãio 'ª uma coüfusfw exttâOl'dinaria, ela 
parte elo nobre Senador j:>ot Se•rgipe. 

O SR. COELHO E CAMPOS - •E' o que succecl·e a V. Ex. 
o SR. RAMIRO BARCELLOS - Peço ao 'llObre Senador um mo-

mento el e reflexão . 
Aht1es ele declrurado, por puE>m ,pó c1e, qu e é o Cong.r esso, esta.nrlo 

rst.e funccio.nanclo. o esta.elo· ~e sitio. pócle-se ·prender ? 
O Su. Cmr,LHo E CA 11rPo -- Não , 
O .Sn.. Ro1.wnno BARCELr.os - E os Deputados qu e ·foram pt·esos? 
O Su. Com,Ho 1'l CAMPOS -· V. Ex , co·nfllncle o estado ele sitio 

com a. suspensão à·e gar.anti.as. 
O Sn. RAMTRO BAllc:EJr,r.os - Não quero insistir mais. 
E' t1i.o dolorosa. a posiçf:i,o elo nbbre Ss-naclori como mestre ele 

direito; sustentand o Sem elh ~nte cousa.1 que a:té tenho 1el esejos ele 
p~ssar ad iante. 

V . Ex. cciifl:hclb a comrncçr~o, invasão, etc., com o e.s taelo ele 
sitio; entrstamto que o estado .de sitio r efer e-se ao esta.do legal da. 
a:pplicaç.fw das leis. 

O Sn. CofcLHo E dAil'iPos - A l ai não define: V. Ex . confmide €S-

tado ele sitio com suspensão ele garantias. 
O Sn. LEr'rl;: E brhcJUA - Põcle retei'ir_se á 1situa.çãd em que fica 

o territorio, ·em virtude elo pitio. 
O SR. RAMIRO BAUCELLos - Como disse, não insistirei màis, por-

que nào ncs entimde.tnos. Quero só que fiqlie consigna-do, ·e vou re-
petir. para qu e o Sr. tachygrapho tome todas a.s palavras, o se. 
guinte : 
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O nobre Senador por Scrgl·pe, cujo nome peço licença para de-
clinar, °' Sr. Dr. Coel'ho e Campos, formad o cm ' .scicnci<Ls sociaes e 
juridicas, sustenta, na sua opinião, que a prisão dos Deputados ... 

O Sn. COELHO E C.\.i\JPos - Não apoiado, não é isso. 
O ·SR. R.unno BARCELLOS - ... feita antes de declarad.o o estado 

<le s iti o pelo pod ei· competente. é um fac to. JC>gal . : . 
O S1c CoELHO F: Ci1i\1roi:: - Não. 
O Sn. RAi\lllW BAnCELLOS - é um facto qu e deve ser appro-

vado ... 
o Sit. COELHO E CAUPOS - Não ha tal. 
O Sn. R11.i\rmo BAnCELLos - . . . porque o estado de sitio pre. 

extste a sua declaração, pelo poder competente, e ratifica os actos 
praticados illegalmente ; porque a commoção, ou aquÚlo que de-
termina o acto ·do Congresso, já em si é estado· de sitio. (Escreva, 
Sr. tacliygrapho.) 

Esta lição de direito ha. de ir a todas as acaclemlml da Re-
publica. 

O SR. CoHr,no E CA11rrofl - 'Estado ele sitio existe sétn declara. 
ção. (Escr·eva tambem tsto, Sr. tachygrapho.) 

E u ·declarei que o estaCLo id•e sitio éxiste ·sem clecl•a1'ação . 
Foi o que di sse e sustento . 
O S1c RA rrno BAUCJ~r.Lofl - O nobre Senador, contastahdo a 

theori a sustentada pelo Sr. Ruy Barbosa, mostrou-se completamen-
t e adepto ela dout1'ina de qtle as c0o11s·equencias do estado de sitio, 
r elativamente a individUos presos", por· qualquer motivo, ·durante' o 
estado de .s itio. subsisteh1 depois de terminàdó o· ·pr:1zo· pa1'a a 
vigencia desse sitio . 

Foi em nome da necessidade- social, que o nobre Senador : .. 
O Sn. Co1,Lrrõ· ic CAi\lPOH - P ei:o a V. Ex'. a fineza de repetir.· ·' 
O Sn. RA~I mo BA1<C'ELLOS - V. Ex. atacou a theotia do :Supremo 

Tribunal, aqui defendida pelo ncbre Senador pela Bahia, "de -que, 
t erminado· o estado de s itio, cessam os actos. . . -

O S1i. Colllr.HO E CAMPOS - Não a taquei; ao contrarfo, acceitei. 
mas disse que. com o systema qu e temos, não dá resultado. 

o SR. RA;-.rr no BAuct:LLOS - O nobte Sen.adct por Hergipe até 
apr.esentou o argurne,nto que vou r epetir: - Supponha o s·enado, 
como já se deu entre nós, que .se votava o estado d·e sitio só por 
tres d'ias ; que perigo para a sociedad e, si, terminadb o estado 
el e sit io, todos os a0tos do Ex·ecutivo cessassem nesse prazo. 

O .Sn. Com.no E A:ll l'OS - Não foi 1SSo. 
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O Sn. R,u.rrno BAHCELLOS - Publique V. Ex. o seu discurso, e 
Já encontrará isso . 

. . . Si o nobre Senador dissess·e que o Executivo deve calcular bem 
o tempo de que necessita, fóra da vida norma1, para 'acautelar a 
soci6d~de, de accôrdo; a con:sequencia seria que, quando o Executivo 
ptdisse o estado de sitio por tres dias, devia calcular si ess·e prazo 
era suffici-ente para fazer entrar a sociedad.e na vida normal, e que, 
passado ·este período, os criminosos não ficariam entregues a todas 
as r egalias dos cidadãos, mas seriam punidos pelas leis do pafa. 

Era este o argumento ·que eu esperava ouvir do nobre Se. 
nador. 

Apresentar-ei agora o argumento inverso. 
Supponha o nG"bre Senador que se vota o estado de sitio por 

grande numero de mezes; termina o estago d·e sitio e, pela theo-
r1'a do nobre Senador, si uma sus.peita póde fazer prender ·e d·es-
ter.rar um cidadão, qualquer que seja a sua categoria, este fica re. 
duzido a cumprir uma pena -de seis ou sete mezes de desterro ou 
prisão, sem poder acolher-se, ao menos, a-0 beneficio -do h,abeas-
corpus. . . 

1 O. SR. CoEr.:s;o E CAMPOS. - - Combati isso. 
o SR. RAMIRO BARCELLOS - ... porque a situação do individuo 

não termina sinão com o leva11tamento do ·estado de sitio. 
Ora, veja V. Ex., Sr. Presidelllte, -onde estâ o mai-or perigo: si 

na doutrina e exemplo apresentado pelo nobre Senador, ou si na 
que foi defendida pelo nobre Senador pela Bahia. 

o SR. COELHO E CAMPOS -- Atê citei Bluntschill. 
o SR. RAMIRO BAUCELLOS - V. Ex. podia citar quem qui21esse, 

do que não se segue que não pudesse errar. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Citei BluntschnI, que diz que com 

a cessação do sitio cessa o .de~terro·. 

O SR. RAMIRO 'BAHCELLOS - Então qual é o systema de V. Ex.? 
O SR. COELHO E C.il{POS ·dá um aparte. 
O .SR. RAMIRO B.'útCET.LOS - V. Ex. não apresenta isso sinão em 

termos genericos e vagos. 
Não v·ejo no tal meio termo, que V. Ex. toma, um meio pra. 

tico. 
Sr. Presidente, S. ·Ex. ·em toda a discussão deste assumpto, foi 

sempre original ; isto é que é yerdade. 
Por exemplo, S. Ex. , referindo-se ao Supremo Tribunal, achou 

que este tr!bµnii.l tinha dado um cochilo. 
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S. Ex., r ~feriJ:J,do-se ao Presidente da Republica, na parte d.:i. 
sua mensagem, e que leva as suas queixas ao Pq_d·er Legislativo, re_ 
!ativamente ao Poder Judici-ario, S. Ex. não ·ach.a que .o Pr·esldent~ 

da R epublica cochilou, acha quJ andou regularmente; mas, perdoa-
lhe, po·rque S. Ex., o Presidente da Republica, f~~-nos o grande fa-
vor d.e acceitar o habeas-corpus; porque si fosse o n-0bre Senador o 
Presi.dente, com certeza não teria acceitado. 

o .SR. COELHO E CAMPOS - PJis si eu disse que applaudia o 
acto do Presidente da R epublica ... 

O Sn. RA)>fIRO BARCEJ.L-OS - Disse que applaudla, achan·do que 
era um favor, que podia muito bem não· acceitar, e citou até exem_ 
p1os de Fulano e Sicrano, etc. 

Neste paiz andamcs sempr·e com exemplos -_de Fula110s e Si-
cranos, não cui.damos d-e nossas c::isas. 

S. Ex., que citou com garbn actor,; sEmelhan~~s de outros che-
fes de Estado, S. Ex. devia ter feito. E a prova é esta; si não fez, 
ia contra a sua consciencia. 

S. Ex. julga que o Supremo 'l'ribunal ·cochilou, que sahiu fóra 
'Cla lei, que não i·nterpretava a Constituição; S. ·Ex. tinha exem-
plos dignos de garbo e eJ.ogios, de outros que tinham desrespeitado 
decisões do .Supremo Tribunal. 

O que faria S. Ex. ? 
O acto ·era irregular, S. Ex. tinha força, tinha policia, tinha 

as bayonetas do exercito. 
O SR. COELHO E CAMPOS ,- Cochilou na classificação d-0 crime 

em crime commum. 
O SR. RAMIRO BAHCELLOB - O q.t~e · c<.c J ::,m -, n ~ J é que S. Ex. en-

contre o co·chilo .só no Supremo Tribunal. por ter classificado o 
crime de crime commum. 

Mas porque não diz S. Ex. que o Governo taml;>ern cochHou, por-
qu e o Governo t.ambem classificou de crime commum, por inter_ 
medio do pr-0curad-0r da Republica; que Tecebe as suas instrucções 
do respectivo ministro do Interior; o Governo afinal p1.eiteou esta 
interpretação. 

Já vê V. Ex., que para s ~r justo, devia dizer : o Executivo tam-
bem cochilou. 

O SR . SEvEmNo VrnmA - Não tinha provas di·sso. Si •assim fez, 
errou. 

o SR. RAMIRO BARCELLOS - Eu me f.elicHo, Sr. Presid·ente, com 
o aparte do honrado Senadór pela Bahia, 
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De facto, .o procurador da Republica, que repres·euta o pen-

samento do PGder Executivo, que continúa a r epresentar, sustentou 
perante o Poder Judiciario, que o crime era commum, quando isto 
convinha ao Governo ou á policia. 

a Sn. SEJvElnNo \TJ.Ern~.\ - Err.ou. 
O SH. RAwrmo BA.ncn:LLos - "Hln;ou, diz S. Ex. e dl z o· 1i.obre Se_ 

n.aclor por Sergipe; entr.etanto, o.s .actos são approvaclcs col1l gran-
de garbo e palmas elos illustres repres·antantes . . 

Sr. Presidente. r·esuminclo, relativamente á .natureza elo criine, 
foi todo o Poder Jucliciario, desde os magistrados de primeira in-
vestidura até 'os ultimos, foi o proprio Pod·zr Executivo, interessado 
na qu estão que pelo prccurador da R epublica assim pleiteou, como 
sendo crime commum, contra sua opinião ante1:ior, o que tem mais 
valor ainda, porque é uma modificação de .o.pinião, ficando, portatL 
to, r eduzida á opinião dos illustres Senadores por Sergipe .e Bahia, 
contra. todas essa.S autoridad es, fi ca r eduzida a este seu r educto. 

O SR. Lm·rn E On·rcrcA - EJ.le já fez selecção entre mcmllr·OB 
elo Tribuhal s11sp :Mos e insuspeitos. . 

O SH. RA1111 .no B~ncn:r.i.os -t De mhdo que e3tc é o r egímen c1:1 
susp a i~ão ? Não sei quando elle acabará. 

Toclas as vezes qu e o actc nã0 está de accfü'do. com o pens::i-
mcnt o elo illustrc Senador, S. Ex. appella para a . suspeição. 

Neste t errene> não ha discussão possível, n em -eu vou até lá. 
Eis. portanto, Sr. Presidente, o que me trouxe á t ribuna; pri-

meiro, declarar qu~ ainda fica por explicar, quer pelo . Poà~r · Ex c_ 
cu ti vo, quer por seus amigos no sei.o do Congresso, a Jl,r~são . do r e-
presentamte -do Rio Gra•ncle elo Sul. E' acto que não :foi :motivruclo, 
s er â .aJJ•provado, mas nã.o rt1.otivado, ·seguncló exige a · Constituiçã.ó. 

Em segundo 1ogar, fica lavrado o meu pr.otesto cori.tra .a theo-
rl.a ele> illustre SertadoT por S~rglpe. re1ativán.1ente ·a Direito Pu-
~lco . · 

E quanto a Direito Criminal. ainda ha que S. Ex . fez hontem 
mp.a distíncção que vae à e encoutro áo art. i 0 do Cocllgo C1'l-
minal. 

·Para S. Elx. crime tlão é um acto que vae ele encontra âs n.os-
sas leis penaes, como diz o Cod igo, crime é o acto que desdobra_se 
em c1'ih1e e in.tehção, pc-dentlo µm i3e1· diff.er.ente elo outro. .. 

o SR. Co1,r,rro E CAirros - Bem mos.tr~. qno não é jurista. 
o Sn. B,A11rrno BARoF.r.t.os - •Eu sei p erfeitamente que o proprio 

Corli go aJClmitte a pesquiza ciã !rÍtençã~, quanclÔ ha ·necessidade, i:· 
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se pói:le prov:i.r evidcntf' mente a intenção para applicar maior pena, 
si a maio1• pena lâ estâ ; si não está, a intenção não .póde ser sinão 
um a circumstancia aggravante e<u attenuante do crim e. ( _4.parte~ . ) 

O nobre Ser.ador fez a.pplicações pa~·a provar qu e era crime po-
litico o acto do soldado, porque a intenção ·eTa politica, era reürar 
o PresLclente da R epublica elo seu car go, para alli ser collocado 
outro. 

!Em primei!'º logar S. Ex. não podia ,a,ttribuir a um soldado 
esta intenção; não era o solrdado que commettia o crime politico : 
eram os seus mandantes . 

M•as onde ·estão estes mandantes ? O que se apurou de tudo 
!fulto, do estado· de sitio, de todas as faculdad es dadas ao Poder 
Executivo para ·apurar esta r esponsabilidade? 

Elles não apparece.ram; si não apparecer·am, não é mais occa-
sião pa:ra 0 nobre Senad or, querendo desclas siücar o crim e, app ell ar 
para a intenção. 

O Sn. COELHO J~ CA11lPOR dá um .apaTte . 
O SH. R.n rrno B-:~ R C'Ii: LLOS - Eu a cr edito qu e o crime é politico 

não quanto ao soldado, acre.dito que o fim ele quem manclo'U o sol-
da do era tirar o Presiden te da R epublica da posição que occupava. 

Mas ha Uma dLstincç[~o a fazer , e qu 8 fica ao criterio de todo 
o homem que tem uma somma de .po.der nas mãos, principal:mente 
o P1'esidente da Repübll ca. 

:Sei qtie este facto é déte·rrninado por dous ou ti·es indivíduos, 
sem imputa.bilidade ·P0'1itica. poT Deoc1ecia.no Ma.rtyr e outros, é 0 • 

que se élblhe\J dtl ltitjuei'ito; mas isto 1·0ptesen ta uma com moção ? 
Isto põ.de ser classificado de grupo poli t ico que possa determinar 
modificações sé1'l•as na v ida da Republica ? Não. 

E, desd·e qu é isto es tá no conheci mento de todos, ninguem mais 
póde UJpp ellàt para a classificação do crime como crime polltlco, 
na verdadeira accepção da palavra. 

Si houvesse homens de r espeitabilidade politica interessadoll 
em faz;erem Testllutainente e até por meio do assassinato· uma re-
viravolta no seio da R epublica, poder-se-hia ainda dizer, apezar 
de todas as decisões elo Supremo Tribunal que o .crime era d'l 
·origeiu politica. 

Mas, depois .de t er estado tudo e<ntregue ás mãos do PO"del· 
Execu.tivo, que fez devassas, inqueritos, tudo o qu e quiz, e não 
ap1Wou cous,a •alguma além do que es tou ldizendo, - .d epoi s disto, 
.)lfi.o adtult tt> qlie se diga qu e o· cl'i1U e foi politi co. 
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Não, o crime não foi politico, nem foi de origem politica . 
'Eis, Sr. Presidente, o qu e me trouxe â tri.buna e não o r ~pito 

mais. 
Pr.c•testo contra as d·outrinas do i!lustre Senador, quant0 ao 

estado .de sitio, e'lll todos os s eus termos, e protest0 contra a falta 
d·e motivos relativamente a estes actos, no que t coea á pessoa de 
um representante d0 Rio Grande do Sul. 

T enho concluido. 

O SR. SEVERINO VIEIRA diz que o profundo e substancic1so 
di.scurso proferido hontern pelo illustrado Senador por Sergipe, 
com a proficiencia que lhe é r·econhecicla, illuminou por ta l m c•clo 
o debate que o orador bem se ·podia ·considerar isento de vir á 
tribuna em desempenho dó compromisso s9lemnemente contralüdo 
em urna das sessões ultimas, p·ara reE.ponder .a um dos pontos 
do discurso elo illustre Senador pelo Estado do Rio Grande do· Sul, 
categoricamente a.preciado e cabalmente respo.Il'did·o pelo illustre 
rep·reseiitante .a quem em principio se referiu. 

Effectivamente, tendo o ~onrado S·enador ·por Se-rgipe abran. 
gldo .no desenvolvimento luminoso que deu 3Jo assumpto todos os 
pontos suscciptiveis de serem ~e·batido.s , o oiraldor limita-se apenas 
a adduzlr algumas conslderaçê\es sobre a parte do discurso do seu 
collega representante do Rio Grande do Sul .referente â qualifica-
ção sob .o ponto d.e vista de direito pEJ11al dad·a ao attentado de 5 
ele novembro do anno findo. 

:Debatendo em segunda discussão a proposição da Camara, o 
-illustre Senador pelo Rio Grande do Sul lançc1U a affirmação de 
qu·e ninguem mais se aventu11ava de qualifica.r ·de crime ·politico 
a.quelle attentado, nem mesm0 um dos membros desta Casa qU·3 
)lavia em sessão do anno ·passado S·ustentado ·esta qualificação, 

O c.rador nota que esta affirmativa do seu illustre coUega só 
poderia referir~se a si ou· ao plustre Senador .pel0 Esta:do do Rio 
de Janeiro. Quanto a este, ·o Senado sabe com que calma ·e pru-
dencia, com que segurança e criterio, com que impe•rturbavel se-
reniid.ade, o respeitavel chefe re.publicano costuma enunciar suas 
opiniões, ·e nãJo crê, portanto, que .S. Ex. 6e tivesse modificado 
neste assbmpto de então a esta parte. 

Pel•o que toca ao orador não pód·e seir ·exacta a affirmação do 
illustre .Senadc•r pelo Estado do Río Gramde do Sul, ,porque o ora.clor 
ainda não teve motivo par.a .at-repende;T-se do ·con:ceito ·que externou 
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quamto á natureza do attentado de 5 de novembro, em sessão do 
Se.nado· no dia immediato. 

Bem .ao envez disto, o desdobramento dos factos e a elucidação 
•rle muitas de suas circurnstancias vieram com a maior abun•dancia 
corroborar os seus asse-rtos. 

O ora.dor declara, ainda uma vez. que nunca articulou a r es-
ponsabilidade do Partido R epublicano F ederal em sua collectividade 
no attenta{lo de 5 de nov·embro. 

Em demonstração dessa affirmativa cita os Anncies do Senado 
referentes ás sessõ:is de 6 e 9 de novembro d·e 1897. 

O qu e o orador enunciou, então, foi que dentro deste partido 
havia re!igionarios que estavam, por factos sabidos, que .eram outros 
tantos indicies, :ligados a esse atentado, por maneira que a sua 
co-autcria e cumplicidade subsistiam. pelo menos emquanto expli-
cações cabaies não viessem desvanecer essas inducções. 

Entretanto, 'Z.igumas dessas foram co1'roboradas por investiga. 
ções subsequentes. E não foi .sómente isso. O proprio chefe osten-
sivo d::> Pa.rtido Republicano Federal, sem soffr.er a menor coacção 
da autoridad·e, mas antes com a mai.or espontanJidad e, veiu á im-
prensa fazer declarações, p:i r onde se patente ia que o nome de um 
dos protagonistas do crim e atroz de 5 de novembro. ligado· á faça. 
nha desse dia nefasto, não lhe era desconhecido antes dessa data. 
Dessa declaração se vê ainda qu e tudo issa não era tamb 2m igno-
radü por um cutro m embro da Camara dos Deputados. 

:vrais si tudo cisso não fosse suffióente, que prova mais r '.' -
bust3. se pcdcria exigir da natur~za politica do attentado de qu·J o 
clesapparecimento, que dell e decorreu. do Partido R epublicano Fe -
d:, ral ? On·d ~ está hoje essa a ggn:miação qu e se dizia perfeitamente 
orga1; izada e forte para empenhar.se e resistir nas luctas p::>liti-
cas, para combater pelos seus ideaes, para supportar até os em. 
l.Jates dos aclv ersarios e cs golpes ele prepo·t encia do Governo ? 

A verdade é que esse partido desappareceu de todo. Nem nelle 
se ouve mais f.allar. 

O orador t ~m ainda para fund amentar suas asserções uma de· 
claração positiva elo praprio general Glycerio, em discurso na Ca-
mara dos Deputa.dc·s, em sessão de 10 de agosto deste anuo. 

A u;n aparte do Sr. Thomaz Delphino, dizendo ser isto phan. 
tas i·a el o orador, es te r ~sponde que, si o Senador pelo Rio de Ja-
neko não o intenompesse neste momento, ouviria o opdor declarar 
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a sua insufficienda para interpretar o t.r·echo alludido e pedir n este 
particular o auxilio elos amigos, a l!i presentes, do il'lustre general. 
Cem effeito, diz este qu e no momento angustioso· .ern que d escon'fiou 
que se pod·eria tirar a viela do Sr. Presidente ela R epublica, foi 
a visaLo C\(J?n r i sco de coniprornetter a su.a r&spons,abiltida,de politica, 

O o•raclor observa que o paiz já sabe como foi .este aviso em 
que nem appareceu o Mm nom e nem o do a utor, ou autores, da tre. 
menàa em preza, nem tampouco as circumslancias em que ella deve-
ria r ea'iizar-se. 

O honrad-0 Senaclcr por Pernambuco, v.entilando aqui esla ques. 
tão, a prop o·sit o de uma r efe11encia fe ita na Camara dos Depu tados, 
qualificou este aviso da denuncia anonyma. 

O orador acha que ha ahi m enos do que isso, haverá, quando 
muitc, uma denuncia vaga, que, não partindo do illus tr e general, 
bem podia ter o intuit o· de apavorar o Presiden te da R spublica 
p!ua faze1-o aj)andona11 o s.eu posto, si quiz essem esperar esse resul-
ta.do d·e um acto .de fraqueza. 

Seja, porém, c·omo fôr, pergunta o oradol': Como poderia dar-
se css·e irisco d<e com.pro.misso1 da I'esponsabil idade poli tica do il-
lustJre chefe do Partid•o R epublkano Federal, quando mesmo 
S. Ex. decHnasse por extenso o nome do autor da em preza, ·e por 
completo o modo pelo qual, segund·o a sua noticia, ella tivesse de 
r ealizar.se ? 

O orador não vê outra maneira de realizar-se esse risco da res-
ponsabiHclade po·liüca elo ill~stre chefe d·o P.arüdo R epublicano 
F ederal, sem a hypothese de estar compromettida n esse lance a 
sorte do seu partido. Ainda ai'jsim ·diz o orador não poder r·econcL 
li.ar-se com o conceito que l:lempre fez do· illustre general, porque 
em todo caso, ainda m esmo nesta hypothese, o seu silencio nunca 
deixaria de ser um a cto de fraqueza. 

O orador affirma ainda uma vez a sua insufficiencia para com_ 
pr·eh ender -0 pensâmen to da. il'lustre general. Insiste, portanto, no 
apven0 que fez aos seus a migps p•resentes, para virem em seu au-
xilio esclarecer este ponto. 

J á ouviu algures qu e esta decJ.aração do general Glycerio não 
foi mais do que um modo de vingar-se da ingratidão· com que os 
seus correligionarios o apearai;n ela chefia do partido. 

O orador não entra na apreciação desta versão. 
Espera ainda que 'lhe .sejam dadas as explicações pedidas a seus 
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illustres col! egas, que até os ultiruo·s momentos fi ~eram parle 
do Partido Republicano F ed·eral. 

·Faz ainda diversas considerações, demonstrando ao illustre 
Senador pelo Rio Grande do Su1 que a decisão qualificando <le crL 
m e commum o attentadn de 5 de novem bro, foi vencida no Supremo 
Tribunal F,:deral apenas por um voto, e accreseenta que a o·pinião 
contraria, suffragada na primeira instancia oda Just iça Federal pelo 
intellige11te e illustrad.o juiz Sr. Dr. Godofredo Cunha, teve na in-
stancia superior não m enos de quatro votos, e conta ainda em 
seu al)oio o.ptniões abalizadas, como a do Sr. Dr. José Hygino, que 
tem SEU n ome feito e r esp·eitado nas t ettras juridicas do paiz. 

Conclue declarando manter o voto qu e já deu nesta questão. 
Encen-amento Ninguem m ais pedindo a palavra, encerra-se a discussão . da discusoão 

Posta a votos, é ap].}rovada a proposição e, sendo acloptad·a, vae A ã d pprovaç o a 
ser enviada 
publicação . 

ao Sr. Pl'esidente da R epublica para a formlidade da . ~ propos1çao 
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