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NOTA 

Acontecimentos de 14 de Novembro. 

PROJEOTO 22. 

Em 16 de Novembro, depois de lida a mensagem do Presidente da 
Republica, o snr Ramiro Barcellos e outros apresentam o projecto. E'ntra 
em segunda diswssão. Ora o snr Ruy Barbosa. E' lida emenda do snr A. 
Azeredo. E' encerrada a discussão e apvrovados o projecto e emenda. Entra 
em seguida em terceira discussão, de accõrdo com os artigos 194 e 195 do 
regimento. Ora o snr Barata Ribeiro. Encerrado e a.pprovado o projecto. 
Approvada tambem a redacção final é enviado á Gamara. 





SENADO FEDERAL 

SESSÂO DE 16 DE NOVEMBRO. 

Srs. Membros do Congresso Nacional - No dia 14 do corrente âs 7 horas da 
noute o general de brigada Silvestre Trarnssos sublevou a Escola Militar do Brazil, 

e, assumindo o seu commando, poz-se em marcha à frente dos 
len.sagem alumnos armados, com destino â cidade. O Governo fez marchar 

immediatamente forças ao reu encontro e conseguiu restabelecer 
a ordem, occupando militarmente a escola, prendendo os alumnos e o general 
Travassos. 

Sabe-se que era intuito dos revoltosos depor o governo legal e instituir no paiz 
a dictadura militar. O levante da Escola Militar era o seguimento de uma série 
de tumultos que ha dias tem perturbado a tranquillidade desta Capital, como preparo 
áquella criminosa tentativa. 

O Governo tem procurado cumprir o seu dever, e está preparado para manter 
a ordem publica e garantir as instituições, contando com o patriotismo inquebran-
tavel de todas as forças da Republica. Carece, entretanto, apurar as responsabili-
dades dos militares e civis envolvidos· em tão graves acontecimentos, fazendo-os 
processar e prender, e lamenta ter de vos communicar que o Senador tenente-coro-
nel Lauro Sodré e os Deputados AUredo Vareila e major Barbosa Lima são geral-
mente considerados como autores do movimento que visava entregar ao primeiro 
delles a dictadura militar. 

Trazendo ao vosso conhecimento factos de tanta gravidade, confio que auxiliareis 
o Governo a apurar essas responsabilidades sem o embaraço que as imunidades parla-
mentares concedem áquelles membros do Congresso, que se acham envolvidos nos 
Jamentaveis acontecimentos. 

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1904. 16• da Republica. - FRANCISCO DE 
PAULA RODRIGUES Ar.VES. 

O Sr. na.miro Barcellos - Acaba <> Senado de ouvir a leitura da mensagem 
do P oder Executivo, trazendo ao seu conhecimento o_ estado anormal em que se 
encontra a Capital da Republica; acaba o Governo, graças ao patriotismo das forças 
nacionaes do exercito, da armada e das forças da policia desta Capital, de suffocal-o, 
em parte: mas, não está terminada a agitação e o que é mais, os principaes promo-
tores da sedição armada, ainda se encontram occultos e agindo, provavelmente, para 
tornar maior a agitação que tem trazido a anarcbia ao seio da Capital. 

Membros do Congresso, um fazendo parte da representação do Senado, outro 
da Gamara dos Srs. Deputados, tendo fracassado na sua tentativa, r ealmente aud a-
ciosa, ainda estão agindo nas trevas e cobertos pela sua irresponsabilidade de repre-
sentantes da nação. 

Tendo illudído a essa pobre mocidade das escolas militares, aliás tão generosa 
e tão dedicada á Republica, tendo arrastado os moços crentes Íl:•conscientemente, a 
fazerem uma obra patriotica, quando se não punham senão ao serviço de desorde· 
nadas ambições, ainda proseguem na obra de aoarchia. 

Esta mocidade, que foi levada ao crime, não tem, senhores, para mim, outra 
responsabilidade, que não aquella advinda da situação, em que se acha por vestir 
uma farda. Mas, eu não tratarei de fazer neste momento a critica d o assurnpto,' 
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e as considerações que comporta,_ só tenho em mente chamar a attenção do Senado 
para a gravidade do momento, que continua a ser o mesmo que era, antes do movi-
mento sedicioso. 

Sabeis que na CaP.ital da Republica continuam as desordens; desordens effectua-
das pelo populacho seduzido por ambiciosos politicos,_ que querem, á sombra de qual-
quer pretexto, abrir caminho para as suas ambições de mando. 

Si não fosse a léi da vaccinação obrigatoria, seria outra qualquer providencia 
tomada pelo Congresso, o protexto para a crise de desordem. 

As condições da Capital da Republica continuam a ser graves. O resto do Bra-
zil está, felizmente, tranquillo. O territorio perturbado, onde realmente existe serio 
perigo para as instituições nacionaes, é o territorio da Capital Federal, uma minima 
fracção da Republica Brazileira e, tambem, com() ponto de refugio para os perturba-
dores da ordem, o territorio visinho da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Senhores, a communicação do governo traz ao vosso conhecimento que elle teve 
força bastante para dominar a primeira sedição; mas, ao mesmo tempo declara que 
se sente embaraçado para agir com força e de modo energicamente prompto, porque 
deante de disposições legaes, de immunidades que a lei confere aos representant~s 

da Nação, elle não terá recursos promptos para impedir que se prolongue a agitação. 
E é facil de vêr : não podendo prender sinão em flagrante os agitadores, mem-

bros do Congresso, e tendo esses agitadores conseguido fugir, depois de sua d~r
rota, na noite de 14, o governo, difficilmente, póderá obstar a que continuem a agir 
e agitar nas trevas. Medidas rigorosas são 2recisas e é necessario que o Congresso, 
que tem, neste momento, a responsabilidade de dar ou não medidas excepcionae>, 
se pronuncie; é preciso .. que o Congresso tome uma attitude realmente efficaz e 
decisiva. 

Precisamos dar ao Governo todos os elementos de que necessita. para, de Ul'1a 
vez para sempre, dominar a sit4ação anarchica em que se encontra actualmente 
a capital da ReP.ublica. 

Assim, pois, indo ao encontro dos desejos do Executivo, que, por uma suscep-
tilidade muito digna de respeito ª\l Poder Legislativo não abordou de frente a ques-
tão, trazendo apenas ao seu conhe~:imento o estado perigoso em que se encontra esta 
cidade e esperando que o Congre$SO Nacional,_ que tem, pela Constituição, compe-
tencia privativa, quando reunido, de decretar o estado de sitio, lhe dê essa medida 
afim de que possa agir com toda a necessaria actividade. Indo ao encontro desse 
desejo, repito, venho submetter á consideração do Senado um projecto neste sentido. 

O Governo, posso informar aq Senado, julga necessarias medidas de todo rigor 
e promptas para suffocar de uma vez esta agitação, que se está prolongando por 
demais. 

O Governo, como sabeis, pru~ente e ao mesmo tempo energico, não abusará 
por certo desta medida; elle já terrf dado provas bem sufficientes ao Congresso e ao 
paiz da sua cordura e lealdade p<fra que possamos ter a certeza de que não fará 
senão o uso estrictamente necessa1io da medida extraordinaria que seja decretada 
pelo Congresso. 

Deante da situação grave que se apresenta, deante das difficuldades em que se 
sente o Executivo para reprimir efficazmente a revolta, é necessario que o Con-
gresso lhe conceda o e5tado de sitio, previsto n 'um d::is artigos da Constituição 
Federal. 

O projecto, Sr. Presidente, que apresento á consideração do Senado e para cuja 
discussão requeiro urgencia, é o seruinte (U). 

Redigi deste modo o projecto, Sr. Presidente, marcando o prazo de 30- dias, . 
para dar uma certa latitude á acç~o do governo, comquanto seja provavel que elle 
não· tenha necessidade de prolongai-o por tanto tempo, e neste caso o governo fará 
ao Congresso a respectiva commupicação desde que da medida não tenha mesmo 
necessidade. 

O projecto, Sr. Presidente, est4 assignado por 26 senhores senadores. 
Peço a V. Ex. submetter á co,nsideraçãl) da casa o requerimento de urgencia 
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que fiz, afim de que, na fórma do Regimento, as discussões se sigam uma àpós 
outra. ficando a resolução tomada dentro desta mesma sessão. 

(Muito bem; muito bem; o orador é cumprimentado). 
Estando apoiado. é !ido o seguinte projocto. 
O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. Ficam declarados em estado de sitio, até 30 dias, 
Projecto o territorio do Districto Federal e da Comarca de Nictheroy, no Estado 

do Rio de Janeiro, revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 16 de novembro de 1904. - RAMIRO BARCELLOS. - A. AZEREDO. 

-ALFREDO ELLIS. - PAES DE CARVALHO. - BRAZILIO DA Luz. -GUSTAVO RICHARD, 
- FELIPPE SCHMIDT. - MARTINS TORRES. - LOURENÇO BAPTISTA. - J. JOAQUIM 
DE SOUZA. - ÜLYMPIO CAMPOS. - SIQUEIRA LIMA. - NOGUEIRA PARANAGUÃ. - MAR-
TINHO GARCEZ. - J. L. COELHO E CAMPOS. - F. GLYCERIO. - ALMEIDA BARRETO. -
ROSA E SILVA. - BENEDICTO LEITE. - PIRES FERREIRA. - J. CORDEIRO. - RAY-
MUNDO ARTHUR. - JULIO FROTA. - BELFORT VIEIRA. - URBANO DE GouvtlA. 
THOMAZ DELFINO. - MONIS FREIRE. - ARTHUR Rios. - FERREIRA CHAVES. 

eia, 
O Sr. Presidente - O Sr. Senador Ramiro Barcellos requereu urgen-
na fórma do art. 195 do Regimento, para a discussão do projecto que 

~equerimento de 
urgencia 

apresentou. 
Vou consultar o Senado sobre a urgencia. 
Consultado, o Senado concede a urgencia. 

O Sr. Presidente - Concedida a urgencia, vou, de accordo com o art. 194 do 
Regimento submetter o projecto á discussão. 

O Sr. Quy Barbosa (movimento de attenção) (*) - Sr. Presidente, não sou 
insensível á palavras eloquentes e commovidas com que, da tribuna do Senado, 

abriu a sessão de hoje o nobre Senador pelo Districto Federal. No 
2ª disc". de seu ai;pello vibrava o espírito da verdade. Eu não lhe podia fugir. 

Respondi-lhe immediatamente, dando o meu voto á urgencia por 
projecto 22 elle requerida para o seu projecto. Quizera vel-a approvada. Quizera 

ver esse projecto para logo reduzido a lei. Seria, na situação actual, 
uma providencia bemfazeja. Applicaria os animos irritados. Demais. viria apenas 
sanccionar uma realidade manifesta e irremediavel. A lei da vaccina obrigatoria e 
uma lei morta. O seu proprio iniciador nesta Casa publicamente o confessou. Não 
ha regulamentos. que lhe salvem as ruínas. Elles virão apenas assignalar, pelo 
contraste, a retractação do poder publico, a annullação, pelo Governo, da medida 
legislativa, a renuncia, pela administração federal, da autorização que o Congresso, 
em má hora, lhe outorgou. 

Não tive, por infelicidade minha, ensejo de me pronunciar no debate, de onde 
emanou essa lei. Estava então licenciado. Muito o senti. Muito deplorei que a minha 
ausencia do Senado me não désse Jogar á expressão, neste assumpto, dos meus 
sentimentos com a franqueza e a energia por elle reclamadas. E, . si não renunciei 
a minha licença para vir trazer-vos o meu voto contra aquelle projecto, foi por contar 
que a questão voltasse a esta camara com as emendas infalliveis da outra. Desgra-
çadamente a politica as suffocou naquelle Casa, e o projecto, morto de nascença, 
recebeu, com a sancção, as honras do triumpho, para trazer ao Governo e ao paiz 
irreparaveis dissabores, esparzindo no seio da população malignos germens de 
intranquillidade e resentimento. · 

Contrario era e continílo a ser á obrigação legal da vaccina. Não sou, entre-
tanto, suspeito. Sempre a pratiquei, em mim e nas pessoas de minha familia ~ 
dependencia, comquanto a minha experiencia mesma, no circulo dos meus, registe 
um caso gravíssimo dos seus perigos, ás vezes fataes. Mas a minha antiga con-

(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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fiança nesse preservativo contra a variola não me autorizava a impol-o sob a fórma 
de lei aos meus semelhantes. Eu não tenho o direito de legislar coercitivamente para 
os meus concidadãos a therapeutica do meu uso,_ por mais autorizada que seja com 
bons fiadores nacionaes e estrangeiros. 

Depois que . os estudos scientificos e os trabalhos medices, tão amplamente ven-
tilados entre nós nos ultimos debates, derramaram sobre a materia tamanha luz, 
o meu juízo e o meu sentir de outros tempos soffreram o mais profundo abalo. 

A vehemencia c.om que se agitou a discussão, e a autoridade respe itavel dos 
contradictores da medida proposta, me attrahiram a attenção para o campo do 
combate. Busquei então esclarecer-me em fontes seguras e vi a inconsistencia da 
tlrnoria official ~ em cujo nome se preconiza a obrigação da vaccina. 

E' meramente uma opinião impugnada por outras opiniões. Grandes apparencias 
a recommendam. Grandes factos a desautorizam. Não chegou a ser uma verdade 
promulgada. Apenas está na categoria das hypotheses controversas. No longo pro-
cesso de verificação, que tem atravessado, as mais sérias objecções a desmentem. 
E, si a certeza scientifica ainda a não reveste, como é qut: a acolhem e impoem sob 
o imperio da lei? Os sabias contendem. Como é que o legislador resolve, tomando 
voz por uma das partes? A sciencia duvida. Com que direito o poder leigõ affirma? 
Na esphera profissional o caso ainda se discute livremente. Que autoridade nos 
assiste, então, na esphera politica, para fechar a questão e reduzir, a golpes de 
penalidade, os dissidentes? 

Neste assumpto, é hoje, pois, _ convicção minha, só uma certeza existe : a de que 
o Estado commette uma violencia, a de que o Estado exorbita das suas funcções 
constitucionaes, a de que o Estado perpetra um crime assumindo o papel de arbitro 
nesta Iíde e dictando penalmente a sua leviana sentença. Não valem exemplos da 
Allemanha. A Allemanha é uma n~ção aqwutelada. Seu direito constitucional cul-
mina no poder pessoal do imperador, servido por uma administração militarizada. ' 
Fallem-me da Allemanha n_as sua~ lições scientificas. Mas não venham fallar a 
uma Republica liberal nas lições a1ministrativas e políticas de um imperio moldado 
no aço dos regimentos de guerra. 

Duvidosa 'pende ainda, aqui, a verdad~ scientifica. 'Mas, por isso mesmo, 
quanto á verdade juridica não póde haver duvida alguma: Assim como o direito veda 
ao poder humano invadir-nos a consciencia, assim lhe veda transpor-nos a epi-
derme. 

Uma envolve a região moral do pensamento. A outra a região physiologica do 
01·ganismo. Dessas duas regiões se forma o domínio impenetravel da nossa perso-
nalidade. 

Até aqui, até á pelle que · nos reyeste, póde chegar a acção do Estado. Sua policia 
poderia lançar-me a mão á golla do casaco,_ encadear-me os punhos, lançar-me 
ferro aos pés. Mas introduzir-me nas veias, em nome da hygiene publica, as drogas 
da sua medicina, isso não póde, se1n se abalançar ao que os mais antigos despotis-
mos não ousaram. 

Não o poderia, ainda que ellas fossem indubitavelmente inoffensivas. A medicina 
do meu corpo, como a do meu espírito, me pertence. Os que se temerem do contagio, 
preFervem-se com· a inoculação reQommendada. Eu tenho o direito incontestavel, 
renunciando á immunização, de correr os riscos, ao abrigo de cujo alcance estão os 
immunizados. 

A vaccina, porém, não é fnoffen~iva .. Ha, pelo menos, a este respeito, as duvidas 
mais graves. Logo, não tem nome, na categoria dos crimes do poder, a temeridade, 
a violencia, a tyrannia, a que elle se aventura, expondo-se, voluntariamente, obstina-
damente, a me envenenar, com a introducção, no meu sangue, de um virus, em 
,::uja influencia existem os mais berp fundados receios de que seja conductora da 
molestia, ou da morte. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Muitq bem. 
O SR. Ruv BARBOSA - O Esta1o mata, em nome da lei, os grandes criminosos. 

Mas não póde, em nome da saude publica, impor o suicidio aos innocentes. Os 
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conderr.nados antigos recebiam das mãos da autoridade a taça de veneno. Mas 
eram condemnados,_ a quem se infligia directamente a morte como a expiaçãq, dos 
seus crimes, reaes, ou suppostos. 

Tocando neste assumpto ,o nobre Senador por S. Paulo, que se senta á minha 
esquerda, formulou um raciocinio certamente logico, nos limites onde se encerrava, 
como, em ,conversa, lhe' tive cccasião de notar. Recorram os prejudicados aos tribu-
naes, dizia S. Ex. Elles são, neste regimen, os arbitros da constitucionalidade das 
leis. · 

O litigio findará pela declaração judiciaria da constitucionalidade, sustentada 
pelo Governo, ou da inconstitucionalidade, arguida pelos seus antagonistas. Si for 
pela inconstitucionalidade, o Governo lerá que obedecer, abrindo mão da medida. 
Si pela constitucionalidade, obedeçam os cidadãos, submettendo-se á lei, pelos tri-
bunaes declarada constitucional. 

Esta argumentação é rigorosamente dialectica, no terreno onde se firmou. Mas, 
em ultima analyse,_ é falsa, porque foge do terreno peculiar á questão. Acima de 
todas as regras legaes está o direito de legitima defesa. Quando os tribunaes me 
negarem a mim, como cidadão, esse direito, eu, em nome delle, como homem, 
resisto aós tribunaes. O caso é bem claro. A vaccinação não é um tratamento 
externo. Seu campo de acção é a propria vida humana no elemento capital de seu 
organismo : o sangue ·em circulação. Admittamos que o ingresso desse elemento 
estranho no sangue lhe traga germens de corrupção e morte. O mal será irreme-
diavel. Logo, na duvida, tenho o ·direito de me oppôr a que a minha saude e a minha 
vida sir~am de materia :i essa experiencia in anima vili, ainda que ella se me 
imponha com a autoridade veneravel de uma sentença judicial. Para isso não se havia 
mistér de que a Constituição da Republica houvesse abolido, como aboliu, a impo-
sição da morte, ainda no caracter de pena contra os malfeitores. Bastava o facto 
material da minha innocencia, o instincto supremo da propria conservação e a con-
sciencia da minha responsabilidade exclusiva para com o Creador pela dadiva ineffavel 
da vida. Que arestos humanos se logra~ão sobrepor á divina soberania destes senti-
mentos? 

A lei só me poderia força•.- á vaccina, em nome da· utilidade geral, si a vaccina 
fosse indubitavelmente innocua e indubitavelmente bemfazeja. E' benefica a vaccina 
ao vaccinado? E' siquer innocua? Sô á sciencia caberia decidir. Mas a sciencia, 
aqui, se divide em duas opiniões : a que encarece a excellencia da vaccina e a que 11 
condemna como perniciosa. E, no antagonismo desta· scisão entre os scientes, é IÍs 
assembléas políticas, ou aos tribunaes judiciarios, que tocará desempata·r? Bem vedes 
que não póde ser. 

Emquanto, pois, a ' justiça federal não exercer nas questões scientificas a mesma 
autoridade oracular, que as nossas instituiçõe~ lhe reconhecem nas questões constitu-
cionaes, eu terei 9 direito de responder às sentenças usurpatorias da legislatura, 
nesta provinda da medicina : Mostrai-me o titul_o, divino, ou humano, que vos con-
feriu o direito de intervir na substancia do meu sangue. A natureza reservou as 
minhas veias ão seu dominio privativo. Posso abril-as, ·si me apraz, _ ao meu facul-
tativo. Mas a lanceta official, sob uma imposição legislativa, não as penetrará, 
emquanto a certeza scientifica, de que a magistratura togada não é org:ão, me 
não tranquillizar contrn os males,_ que lhe attribue o clamor dos competentes. 

Imaginai um Herbert Spencer, ou um Wallace, multado e recolhido á cadera 
por negar o braço á puncção vaccinativa. Como essast innumeras outras summidades 
scientificas incorreriam na mesma sancção criminal, pela sua repugnancia ao ferro 
do vaccinador. Entre nós, si não ha summidades tão altas, summidádes ha, todavia, 
que protestam, que combatem, que se declaram absolutamente resolvidas a desobe-
decer. E por que? Pelo mais justo e podero5o dos motivos humanos. Porque temem, 
com plausiveis fundamentos, pela sua vida. Porque, entre os sabios inclinados & 
vaccina e os sabios hostis á vaccina, vêem indecisa a contenda. O objecto deste e 
liquidar si a vaccina preserva, ou envenena, si nos salva, ou nos mata. E!Ies, os qu.e 
sabem, continuam a disputar. E nós temos ,que nos submetter aos azares da expe-
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riencia, ou cahir sob as comminações legaes do processo, da multa e da prisão. Mas 
senhores, é uma iniquidade, uma impiedade, uma enormidade. 

No seu ardor pelo bem publico, as inspirações do Governo transcenderam a 
medida razoavel e prudente. A lei póde educar os sentimentos populares, encaminhal-
os, modificai-os; mas não os póde levar de rojo. A lei, qual se alvitrou e votou nas 
duas Camaras, tinha de arrostar invenciveis resistencias, por não haver attendido 
a essa consideração fundamental no legislar, como no administrar. Sahiu, por isso, 
inexequivel. A prova está em que, apenas adoptada, assumiu o Governo o compro-
misso de espontal-a de todas as asperezas no regulamento .... 

O SR. A. Azmrnoo - Apoiado. 
O SR. Ruy BARBOSA ... de supprimir-lhe no regulamento as asperezas, reduzin 

do-a a um sy3tema compatível com as asiprações geraes da população. 
O SR. A. AzEREDO - Apoiado. E' este o pensamento do Governo. 
O SR. Ruy BARBOSA - Mas, si tal é o pensamento do Governo, esse devia ter 

sido o -pensamento consagrado na lei. Não sei porque a lei havia de estatuir a obri-
gação da vaccina, para que o regulamento viesse estabelecer a vaccina facultativa. 
Ter-se-hia andado mais depressa, evitando a tenaz opposição, que retardou· a me-
dida. Não se teriam levantado contra ella as prevenções populares, que agora a 
difficultam. Não se imporia ao Congresso o papel ingrato de organizar uma lei 
condemnada immediatamente pelo Governo, qu~ a solicitara. Não se estabeleceria 
a inversão constitucional da nullificação das leis pelos regulamentos. Mas si a esta 
contingencia forçosamente chegamos, e o Governo considera legitima esta sahida , 
quanto mais cedo, melhor. Consta-me que o trabalho regulamentar já se acha ela-
borado, com o voto da junta r eunida no Ministerio do Interior, a acquiescencia, até, 
da Directoria de Saude Publica e a sancção do illustre administrator a quem está 
confiada aquella pasta. 1 

Sendo assim, porém, que é 0- que o embaraça? Motivos de falso pudor e amor 
propno mal entendido não devem retardar as concessões conciliadoras da admini>-
tração, quando a prudencia e o pem dos administrados as aconselham. Não ~e 
demore, pois, o governo em executar o que pretende, satisfazendo os desejos da 
população; porque, neste particular1 os desejos da população teem por si a justiça e 
convém que se respeitem. 

o SR. BARATA RIBEIRO - Apoiado. 
O SR. Ruv BARBOSA - Prete'j-tos á desordem não é de bom aviso que se offe 

reçam, e menos ainda que se a lifllentem. As desordens serão sempre tanto mais 
form'idaveis, quanto mais côr de razão tiverem os pretextos, que lhes ministre a 
autoridade. Porque o mal quasi nupca vinga, sinão pela influencia do bem a que ~e 

mistura, ou com que se disfarça. 
Desta natureza é a relação entre os factos a que allude o projecto revogatorio 

da lei da vaccina, apresentado pelo nobre Senador por este Districto, e os que tende 
a reprimir o projecto de estado de sitio, iniciado pelo nobre Senador rio-grandense. 

Não se póde, no meio da agitação que ora estremece a capital da Republica, 
separar o movimento levantado pela resistencia á vaccina do movimento militac, que 
durante estes dias encheu de angustia a sociedade fluminense e repercutiu, certa-
mente, com a mesma impressão no paiz inteiro. (Apoiados.) 

Justa é a resistencia popular, ~ reacção revolucionaria, toda a vez que, esgota-
dos os meios legaes, os meios constitucionaes, cerradas todas as valvulas de respiro 
á liberdade, já se não offereça aos \~Ue a defendem outro recurso além do appelo ás 
armas, á força, ao combate em tod\)s os campos contra o arbítrio dominante, unica 
razão das leis dictadas por um governo alheio ao dever, á humanidade e ao senso 
commum. 

Não serei eu jámais quem venhr pôr em questão esse direito nacional, que pre-
cede a todos os regimens organisados, e dorme na base de todas as Constituições. 
Não serei eu quem levante nunca duvidas sobre esses fóros do povo, da nação, da 
sociedade a se alçar e armar contra as prepotencias violentas, que a despojarem das 
condições elementares a uma socie~ade christã, das franquezas essenciaes a uma 
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naç.ão livre, das garantias da verdade constitucional em uma democracia. (Muito 
bem.) 

Releva, porém, não abusar de uma faculdade tão extraordinaria, tão delicada, 
tão perigosa, não a malbaratar, não a expor, nas ruas, entre as multidões confusas, 
á mercé de itneresses inconfessaveis, paixões rasteiras e cobiças desnorteadas. Quando 
esse direito se levantar em armas contra os governos desatinados, ha de ser de modo 
que possa firmar bem alto os titulos da sua reivindicação e o programma da sua 
conquista (Muito bem.) 

No movimento de agora não ha o menor traço desseo grandes espectaculos da 
historia humana. Não é um despertar nacional. São as bodas adulterinas da arruaça 
com o pronunciamento. Começou a desordem, rugindo contra a lei da vaccina. Já 
então era sensível o inixto impuro de ignorancia e maldade, que a fermentara. Nas 
massas incultas, deixadas pela nossa negligencia dos interesses moraes do povo 
ao tremendo poder da igncrancia, adulterou-se a noção de processo vaccinal, para 
insurgir contra elle o pudor das mulheres e o zelo dos maridos. Até ahi, porém 
havia, no movimento, ao menos, um principio real de sinceridade. Mas, logo depois. 
mergulharam nelle os exploradores á cata de uma occasião, e o desviaram noutro 
rumo, o envenenaram de outros sentimentos, o accommodaram a outros fins, abso-
lutamente estranhos á repulsa da vaccina (Apoiados.) 

Que a nossa população se indignasse contra a obrigação da vaccina, imposta nos 
termos em que a impõe a lei vigente, e a repellisse, era natural. Eu estaria prompto 
a me associar a essa resistencia em todos os terrenos legaes, em todos os terrenos 
onde o genio da ambição e o espírito da anarchia não usurpassem o nome e a auto-
ridade do povo. (Muito bem.) , 

Mas as valvulas da resistencia legal ainda estavam todas por servir, sem que 
se tivesse verificado, siquer, a occasião de as utilizar. Porque o governo ainda não 
usara da faculdade que a lei lhe confiara : ainda se não expedira o regulamento. 

Verdade é que um esboço, um rascunho, uma nota, não sei que nome lhe nê, 
divulgada, com as feições de projecto, pela inconfidencia de amigos do Governo, . ou 
subtrahida pela bisbilhotice dos reporters, ccmmunicara aos animos já exaltados 
uma versão desastrada e odiosa do systema adoptaclo no Ministerio do Interior para 
a execução da lei. Mas o Governo se apressou em desmentir esta noticia, e o pro-
prio autor daquelle trabalho o repudiou, declarando ser elle apenas uma compilação 
das providencias regulamentares em voga na Allemanha. 

Si esse era, entretanto, o sentir do funccionario que a lavrara, e da admi-
nistração a quem fóra apresentada, não havia motivo para lhe não dar immediata-
mente o destino que merecia. Compilado ou original, aquelle ensaio de regulamento 
devia sepultar-se ao nascer, como um monstro morto de nascença. Quantos absurdos 
e excentricidades se pudessem reunir, para prejudicâr a execução da lei e coroai-a 
com o ridiculo, todos alli se achavam engenhosamente agrupados. Tradições, leis, 
sentimentos, costumes, noções vulgares de senso commum, tudo alli se desconhecia. 
Por que não refugar in limine esse pesadelo administrativo, e condescender em dar. 
lhe as honras de um exame solemne em assembléa de revisores? 

O certo é, porém, que aquillo não era o regulamento. O certo é que o Ministro 
do Interior, por todos os orgãos de publicidade, official e peremptoriamente declarou 
não reflectir aquelle trabalho preparatorio as intenções do Governo (Muitos apoiados.) 
O certo é que autorizada e categoricamente vimos e ouvimos annunciar pelo Go-
verno, da imprensa e da tribuna, o proposito assente de subtrahir ao regímen da 
vaccina, em sua execução, os caracteres que, no plano da lei, o malquistaram com o 
povo. (Apoiados.) 

Não era, portanto, a occasião para desesperar. Era, ao contrario, a de esperar. 
(Apoiados.) Si o regulamento, não promulgado até agora, falseasse ao compromisso 
assumido pelo Ministro, apurada assim a deslealdade, então é que havia de começar 
a resistencia. Mas primeiramente no terreno legal, primeiramente no terreno con-
stitucional, onde os recursos eram varias, grandes, e estou certo que efficazes. Exhau-
ridos elles, si os tribunaes mentissem ao seu dever, ahi é que se instauraria a instancia 
da reacção popular. 
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Antes, porém, de tentados siquer os meios legaes, antes que chegasse ao men0s 
o ensejo de tentai-os, vimos rebentar,. crescer, propagar se nesta capital, a titulo de 
luta contra a vaccina, essa commoção violenta, cuja verdadeira physionomiat se decla-
rou, ante-hontem na sublevação militar e na revelação dos nomes politicos a ella 
associados. Rasgou-se o véo dos pretextos. Descobriu-s.e a realidade das ambições e 
das ciladas (Muito bem.) 

A esta situação, que se debuxa gravissima, acodem a mensagem do Presidente 
da Republica e o projecto do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. Em presença 
desses factos e desses actos, a minha situação parlamentar é singularmente deli· 
cada. · 

Detesto o estado de sitio. Fui o autor, neste paiz, da resistencia constitucional 
mais ampla contra elle. Feri-o sem treguas nas suas usurpações em 1892 e 1893, 
quando era manejado pela dictadura militar. Escrevi a theoria dos seus limites e 
commentei-a, praticando-a energicamente no Senado, no jornalismo, nos tribunaes. 
Disputei as suas victimas á espada soberana e irresponsavel, emquanto o exilio nãr, 
a livrou da minha opposição, sequestrando-me da patria em uma ausencia de dous 
annos. 

Estes mudaram a face das cousas, invertendo as correntes politicas, de modo 
que, em 1897, eram os meus adversarios mais violentos daquelle tempo, os amigos 
do marechal Floriano, que appellaram para mim, para a minha theoria lega l, para 
minha autoridade no assumpto, invocando-me como o evangelista do direito, como 
o arbitro da questão constitucional, quando o governo de Prudente de Moraes nos 
veiu pedir º' estado de sitio contra o crime de 5 de novembro. A commoção intestina 
era da maior gravidade. Não hesitei em dar ao governo a medida preservadora. 
Verificara-se o caso constitucional : obedeci á Constituição. 

Bem póde ser que então; entre os meus inimigos, de cujo seio se levantara o 
appello á competencia do profi~sionaJ e á isenção do patriota, decahisse com essa 
attitude minha o credito da minha imparcialidade, supposto nada me ligasse ao 
Governo, cujos desejos eu acabava de satisfazer. Não tardou muito, porém, que e)le 
se não excedesse no uso da fai:;uldade outorgada. Eu Ih 'a dera com subordinação 
explicita aos seus limites constitucionaes. Desde que o presidente da Republica os 
transgrediu, volvi ao meu posto de resistencia, correndo a requerer do Supremo 
Tribunal Federal b habeas-corptfs em favor dos meus antagonistas. Na vespera 
contra elles, com elles no dia S!'!guinte, era á Constituição sempre que eu obedecia. 
Elia me tinha posto ao lado da ordem. Attendida a ordem, restituía-me ao serviço 
da liberdade. 

E' a liberdade que periclita hoje? Ou é a ordem·? Evidentemente .é a •ordem. 
(Apoiados . ) 

Em materia de melindre tãq vivo, porém, o exame deve ~er demorado. Attenta 
a seriedade excepcional do caso, não quero se venha a dizer que proferi o meu 
suffragio ligeiramente. As minlps obrigações para com a verdade constitucional 
que sempre advoguei, quanto iios caracteres da opportunidade na concessão do 
estado de sitio, me adscrevem a pma rigorosa justificação do meu voto. 

Por mais convencido e firme que seja no apoio a qualquer situação politica, 
nunca lhe darei votos de complacencia, mórmente em casos que entendam com "3. 

observancia da lei e os direitos da Nação. Haja vista o meu prc0ceder na questão do 
Acre. Amigo do Ministro do Exterior, amigo do Governo, honrado por este com a 
missão de plenipotenciario nas pegociações que a deviam re~.olver, não duvidei 
resignar as vantagens dessa distincção eminente, e expor-me ao desgosto de alienar 
affeições bem caras, separando-mil daquelles cuja collaboração tanto me desvanecia, 
quando me pareceu que a solução projectada não consultava aos interesses nacionaes. 
Devo ter errado, uma vez que at~ o patriotismo dos ~ublevados de agora não estre-
meceu. Mas cumpri, na f6rma que a consciencia me dictava, o meu dever de lealdade 
para com o Governo 'a que servi!\, e ao paiz que represento. 

Não recordo o incidente, sin~o para evidenciar de um modo característico e 
irrefragavel, que, em se achando f! mpenhadas na lide as minhas convicções liberaes 
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ou qs altos ínferesses do Esla~io, a minha atritude não obedecerâ jâma_is a prevenções 
de a mbição ou commodidade, a prevenções de sympathia ou malquerença, a preven-
ções , de hostilidade ou timideZ'. 

Seqhores, o nobre Senador pelo Districto Federa l, com a sinceridade e a 
eloquencia que lhe vibram sempre na palavra habituada a servir ás grandes causas 
da humanidade e da justiça, nos fallava, ha pouco, discorrendo sobre as circums-
tancias actuaes, nos direitos do povo, na oppressão do povo, r.as miserias do povo. 
Eu não me condôo menos dos seus soffrimentos. Tambem considero o povo, neste 
momento, como uma victima ... 

O SR. BARATA R1BElRO - Apoiado. 
O SR. Ruy BARBOSA - .. . uma victima de explorações reprC>Yadas, cujo verda-

deiro sentido e cujo paradeiro final elle não-conhece, nem mede. _ 4 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Apoiado; esta é a verdadeira situação do povo. 
O SR. Ruy BARBOSA - Ante-hontem, senhores, cerca das oito horas da noite, 

um amigo, visinho meu, achando-se adoentado em su·a casa, me chamara a ella 
coRl urgencia. Fui para logo, e ouvi: "Tenho», disse-me elle, «na Escola Militar, 
um alumno a quem protejo, e a cuja familia presto sc:rviços dt &interessados. Delle, 
por interposta pessoa, acabo de receber uma communicação <le extrema gravidade. 
A Escola Militar revolta-se agora mesmo, das oito para as nove horas. E' um 
movimento deliberado a se apoderar immediata mente do Governo, substituindo-o 
por uma junta governativa de tres membros, dous dos quaes serão o general 
Olympio da Silveira, com a chefia, e o general Travassos. Contam com a guarnição. 
Esperam q:.:e a marinha não desembarcará. As posições estão distribuídas. W um 
facto consummado, e de que não sei como escaparemos. O Governo vae achar-se 
em apuros, por vencer as forças reunidas na sublevação, que deve estar rebentando». 
E accrescenlou alguns pormenores. 

Mal acabava elle de fallar, quando vi confirmadas as suas informações. O povo 
de tropel nos passava correndo, alvorotado, pela porta. Despedi-me, para ir acau-
telar a minha casa , levahdo aos meus, ao menos, o conforto da minha presença . 
A gente que fugia apavorada annunciava a approximação da Escola Militar. E as 
portas das casas se fechavam, com a precipitação do medo. 

Estavamas num desses momentos, de que só se terá noção experimentando, 
e só se poderão experimentar nos paizes visitados pelas desordens militares, quando 
a sociedade se sente a meaçada pelos guardas leg ae& da sua segurança. Quando c.s 
motins vêm das n~as, as classes pacificas e uteis do povo s~ voltam, confiantes, para 
'1 força armada, como para uma defesa que não mente.' Mas si a erupÇão brame 
nos quarteis, a impressão civil é de abandono de tod0s os rem~dios da terra, corno 
nas catastrophes da natureza, quando o homem sente fugir -lhe aos pés o solo onde 
se firmava. E', transportada para a ordem moral, a sensação do naufragio ou do 
terremoto. Como que a consciencia da personalidade nacional desapparece. O 
individuo sente-se nú dos seus direitos. O povo pergunta que farão delle, que senhor 
vão da r â nação, si o captiveiro será misericordioso ou truculento. si Deus estenderá 
a mão á sua agonia, ou o entregará, para uma funga expiação, ao governo das 
baionetas. 

Que objecto, que programma será o desse movimento, inquiri do meu informa-
dor. - «Não sei. E quem o saberã? Apenas se sabe de certeza que é uma junta 
militar,constituida por altas patentes do exercito. Ella disporá da situação. Consta , 
como é forçoso, que as duas casas do Congresso serão dissolvidas, e teremos, 
emquanto aprouver aos a rbitras do novo regímen, a dictadura militar dos seus 
fundadores. » 

Era tudo. E que mais tem o pov0 o direito de perguntar aos seus salvadores, 
quando a predestinação da espada os santifica? Discute-se a inspiração dos Messias 
religiosos, envolvidos na sua vocação e na tunica do apostolado. Mas os Messias 
armados faliam em nome "de uma legi timidade inque,stionave l, com a logica do 
ferro e a eloquencia do fogo, privilegio desses dous grandes elementos . De onde 
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vinham elles agora? Que constituição nos traziam? Que f6rma de governo nos 
reservavam? Futilidades. Comtanto .que nos descaptivassem do Sr. RodriguE;s Alves, 
do Sr. Seabra e do governo civil, â maravilha iria tudo. Caso viesse por ahi uma 
sangriazinha copiosa e regeneratriz nas veias suspeitas, melhor. Depois, u·ma dieta-

.dura forjada em aço rijo, tenaz, encouraçada contra as sentimentalidades do nosso 
temperamento. Debaixo della então nos educariamos â espartana. Pois não é assim 
que se regeneram as finanças? que se plantam as democracias? que se robustecem 
as nações? que os ideaes baixam a realidade e feficitam os homens? 

O Senado conhece. os episodios occorridos aquella noite na Escola Militar e os 
com que · ella ensanguentou depois as ruas dn cidade. Um general do exercito, cujos 
serviços á ordem até então o recommandavam á estima publica, ·alli sé apresentou 
como mandatario de um grande movimento armado, para depor o chefe daqueíle 
estabelecimento, assumindo-lhe o commando. Na Escola do Realengo um militar 
que, ha poucos dias, solidtava ao Ministerio do Exterior commissões de confiança, 
allegando a sua devoção á ordem e á lei, entrava, á mesma hora, com desgarre, 
a cavallo, em tom de guerra, para se apoderar daquillo, como de praça já conquis· 
tada. Não e.ncontro, Sr. Presidente, no correr deste improviso, termos bastantes para 
exprimir, quanto ao director da Escola do Realengo, a minha admiração (apoiados; 
miiito bem, muito bem) pela sua firmeza e lealdade na defesa do seu posto contra 
a audacia dessa aventura. (Apoiados Muito bem.) 

Sua grande reputação cresceu, naciuelle . momento, cem covados aos olhos do 
paiz. Foi o grande exemplo daquella noite abominavel. Si eu sei comprehender a 
belleza do r,apel do so\dado em uma expressão que não terá contradictores, é na 
corstancia dessa virtude que não deserta. Ha qualquer cousa,. de' sideral na firmeza 
desse ponto luminoso atravez <lo tão carregadas trevas. (Muito bem'.) 

Ou muito me engano, 4u tal é a attitude que se impõe ao dever de um general, 
em circumstancias dessa natpreza. (Apoiados. Miiito bem.) Não concebo que o directot 
de uma escola militar a eptregue á primeira intimação dos instrumentos de um 
assalto desatinado e crimin9so. (1) (Apoiados. Muito bem.) • 

As escolas militares são institutos de guerra. Seus alumnos constituem corpos 
de linha. Dobrada responsf1 bilidade teem os seus directo.res como commandantes 
de um corpo armado e chefes de uma praça militar. Ü cabecilha atrevido que üS 

affronta, reclamando-lhes o posto, está no caso do criminoso, que se de.tem e sequestra 
in;mediatamente, ou. do inimigo· a quem se repelle com as armas. (Apoiados.) Parte, 
grande parte dos alurrinos, na Escola Militar, não sympathizava com a louca inter-
pi·eza. Cõ.nvencido estou de que, · appellando para elles, o commandante da Escola 
Militar, com o apoio dos 'f'oços não contaminados, conseguiria reduzir os outros, 
e -o movimento não teria tocado os extremos que tocou. · 

Vozes - Muito bem. Perfeit; mente. 
O SR. RuY BARBOSA - f\.nte a energia do seu director e a persuasão de seus col-

IE:gas, a mocidade transviadfl teria recuado, acredito eu, teria comprehendido o erro 
a que a arrastavam, a exploração a que a sacrificav;;m, a desgraça em que a queriam 
abysmar, e esse cumprimentq facil dos deveres militares por aquelle general nos teria 
forrado à consternação e à vergonha de ver as armas da legalidade voltadas contra 
a sua melhor esperança e um conflicto do exercito com o exercito, ensopando em 
sangue as ruas da capital. (Apoiados. Mui.to bem.) 

Ainda com risco de vid11 , ein um caso destes, se deve resistir. O ordinario do 
soldado é saber matar. A ho1ya do official, ensinar a morrer. Lembrae-vos do general 
Clarindo no governo do Ce<irá, arrostando entre as paredes do seu palacio os can-
hões da força armada, como se estivesse entre os muros de uma fortaleza. As paredes 
se fizeram em ruínas. Mas np entulho da revolta não se sepultou a dignidade militar. 

(1) Ao orador foi depois apresentada uma cópia da exposição dirigida ao Governo 
po·r esse general. A versão rxarada nesse documento . differe das noti.cias até ago!a 
conhecidas, modificando a situ~ ção do director da escola . 
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Si não resguardarmos o caracter do soldado brazileiro contra o mal do adhesionismo, 
que tanto nos tem rebaixado os costumes políticos, ai de nós ! seremos dentro em 
breve uma nação indefesa. O c1:1lto da fortuna gera as cohortes de pretorianos. Os 
exercites solides e uteis só se educam na religião do dever. (Muito bem.) 

Não me arvoro, senhores, em censor da moralidade militar. Mas sou brazileiro 
e representante da nação. Cumpro o meu _ dever, pois, discutindo o serviço publico 
n'um dos seus elementos vitaes. N'um r egimen livre não ha irresponsabilidades. Os 
proprios poderes do Estado teem que dar contas á nação. Os orgãos da soberania 
nacional a ella respondem. O exercito não é um orgão da soberania, nem um poder. 
E' o grande instrumento da lei e do governo na defesa nacional. Nós somos, pela 
Constituição, os fi scaes dessa de-lesa, man tida pelo~ sacrificios dos contribuintes. E' 
de nossa obrigação vigiar que se não enfraqueça. Ora, no moral do soldado estã 
o principal elemento da sua força. E o soldado é o reflexo da officialidade, que o 
instrue, dos generaes, que o commandam. 

E' do no~so interesse, no mais a lto gráo, portanto, que os nossos generaes e 
officiaes não se desviem dessa virtude,_ cujas lições personificou de um modo tão 
alto o director da Escola do Realengo. (.4poiados.) 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem . 
. O SR. Ruv BARBOSA - Perrnitta Deus não se apague da memoria dos ludibria· 

dos a presteza com que se dissipou este sonho de ambição. Mais ephemero do que os 
de somno ordinario não lhe consentiu a fortuna, siquer, o espaço de urna noite. 
Preparara-o a mais longa e paciente urdidura. Tudo lhe devia correr á feição. Mas 
aos primeiros passos a empreza estâ perdida. Encontra-se em Botafogo a Escola 
Militar com os dous batalhões que a vão conter, e, á ·primeira descarg a, se ·desenha 
a scena mais inopinada. Um dos chefes do movimento cahe inhabilitado aos pri-
meiros tiros. O outro abandona as fil eiras. A mocidade, tornada assim de sobresalto 
pelo desastre, vendo n 'um relam pago o abysmo da sua illusão, reflue, desorientada, 
aos seus qu '-lrteis, ao mesmo passo que a tropa, dissolvendo-se ao primeiro contacto 
com o inimigo, retrocede até ao Cattete. Na Escola teern os sublevados, regressando, 
uma situação excellente fara a resistencia . Esta seda poderosa, a não lhe falta rem 
os meios. Mas eram soldados sem chefes e armas sem munições. O imposivel · se 
tornara evidente. Cornprehendern, capitulam. De maneira que, ao chegarem, horas 
depois, o Ministro da Guerra e o Ministro da Industria, é meramente ·pa ra recon-
hecerem o facto consurnrnado. 

Eis, em breves palavras a historia dessa grande lição. Muito e muito e muito 
ha nella que estudar, e apreqder, e decidir, para nós, p;i ra o governo, para o paiz. 
Eu vejo compendiado, nos probl_emas civis e militares que ella suscita, o futuro inteiro 
deste regimen, sinão os destinoo desta nacionalidade. A patria necessita de um exer-
cito forte. Mas o exercito ha mister de uma reconstituição, materia l, moral e profis-
sional. Si estes exemplos eontinuassem, já não haveri a félrrna de governo possivel : 
nem federação, nem unidade, nem republica, nem monarchia. Basta dizer que na 
sublevação de antehontem moços ha em cufa fé de officio já se contam não menos 
de tres revoltas: 1895, 1897 e 1904. Não haverá quem arrebaté aquellas almas a 
soberbia do dernonio politico? quem as sature, pela austeridade das virtudes mili-
tares, no sentimento da utilidade da obedieucia ? quem lhes influa o horror das 
conspirações e o desprezo aos demagogos? 

Sempre que entre republicanos brazileiros se falia em disciplina militar, é como 
se caminhassernos por entre brasas mal apagadas. A cada passo ouvimos lançarem-
~os em rosto o peccado. original do regimen 

Mas a ve~dade é que essa macula não se gerou comnosco. Não foi o movime11ro 
de 15 de novembro que ~uscitou entre nós o militarismo. (Apoiados gernes.) Suas 
origens veem de bem longe na historia imperial. (.4poiados.) Desde as suas tradi-
ções mais remotas já se sente e avu lta nos factos mais culminantes dos seus annaes. 
(.4.poiados. Muito bem.) 

Sem o connubio com a tropa, o primeiro imperador não teria dissolvido, nn 
Constituinte, a legitima representaÇão naciona l. . 
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Na revolução de 1831 não foi decisiva a interferencia dos quarteis? Os grandes 
acontecimentos do segundo reinado foram a guerra do Paraguay e a extincção cio 
elemento servil. Quanto á primeira, a historia ainda não diz, mas os contemporaneos 
depoem que, ao terminar da campanha, rastejava solapada no exercito uma conspi· 
ração, para assentar no throno um príncipe estrangeiro, alliado á dynastia reinante. 
Ao que se accrescenta, o Governo sabia, receiava, e, por isso, á cautela, fez regressar 
aos poucos, a intervallos, as forças victoriosas. Depois, nos dias tumultuosos ria 
ultima phase abolicionista, quando a escravidão se dissolvia pelo exodo geral dos 
escravos, com a cumplicidade universal da nação, o exercito desarmou o poder, 
recusando-se á missão que este lhe designava, de sustentar a legalidade servil, resti-
tuindo ás senzalas a escravaria foragida . 

Toco per ca.pita apenas os casos mais memoraveis, omittindo os menores, alguns 
talvez a inda mais expressivos, em que a fraqueza imperial visitava os qua rteis accu-
sados, no dia immediato a violações criminosas da lei, perpetradas nas ruas desta 
capital, ás barbas das autoridades impotentes. 

Não se diga, pois, que o militarismo é irmão gemeo da Constituição republicana. 
(Apoiados). Com o Imperio é que elle nasceu. Ao seu lado medrou lentamente. 
Estava adulto, quando o imperio envelhecia. Coube-nos esta herança, que se tornara 
fatal. Em 1889 a espada era o arbitro da s9rte da corôa, enfraquecida e impopula-
rizada. A monarchia já se lhe rnbmettera abt:rtamente em 1888, quando o manifesto 
dos tres genern.es obrigou o Ministerio Cotegipe a passar pelas forcas caudinas. 
Era uma abdicação moral, a que a revolução, no anno seguinte, logicamente deduziu 
a consequencia, mudando a fórma de Governo. Qual ê agora a indicação do patrio-
tismo? Restabelecer a monarchia por uma revolução militar? Ou depurar a Repu-
blica do militarismo, fortalecei1do as instituições militares pela disciplina e as · insti · 
tuições civis pelo concurso da Nação? (Muito bem.) 

E~a natural que, encontrflndo esse vicio no seu berço, a Republica lhe tenha 
sentido a influencia durante o seu periode inicial. Eu mesmo (porque não o relem-
brar?) paguei o meu tributo a uma dessas erupções militares, cuja reiteração parece 
abalar o regime.n pelos seus fundamentos. Paguei-o involuntariamente, innocente-
mente, injustamente. Não me esquivo às responsabilidades do meu passado; mas 
não me posso resignar por coqardia a responsabilidades que me não toquem_ 

Factos e documentos solemnes ahi estão a monstrar que, na revolta de 1893 
não fui envolvido sinão para ef(piar o crime dos meus sacri.ficios pela legalidade con 
stitucional, numa campanha franca e justa e meritoria, da tribuna forense, da cri-
buna parlamentar, da tribunii jornalística, em defesa dos perseguidos, contra os 
abusos do poder. A explosão revolucionaria deparou a este o ensejo de me perd-=r, ' 
figurando-me associado aos in~urgentes. 

Mas, daqui mesmo já o dl'!clarei mais de uma vez, eu era alheio ás combinações 
militares de revolta. E não o teria declarado, expond0rme à incredulidade, si a ver-
dade não estivesse documentada por factos e actos indeleveis. Eu defendia a marinha. 
D efendi-a nesta Casa, na imprensa e nos tnbunaes em uma serie de habeas-corpus. 
Cumpria o meu dever. Expurha a minha vida. Professava abertamente um curso 
pratico de resistencia constituf:iona!. Quando os meus clientes desanimaram da lei, 
para consultar as armas, não me avisaram. E fizeram bem. Elles conheciam o tem-
peramento jurídico do seu advogado, e presentiam que os não seguiria. A' noite, 
já declarada a revolta, lembraram-se de mim r,o Aquidaban e, receiando pela minha 
segurança, me mandaram chqmar. Hesitei, receioso tambem. Mas não fui. No dia 
seguinte, porém, era indigit~do e caçado como cabeça de movimento. Acolhi-me # 

a uma legação e daqui me retirei para Buenos-Air.es, on~e, num manifesto a~li. publi -
cado pela Nacion, me separei declaradamente da 111surre1ção naval. Applaudma uma 
revolução nacional, dizia etl; rras condemnava a revolta militar. Eu o dizia em face 
da revolta e dos seus chefes. Estava justificado. Devia ser crido. 

Mas, como a minha censpra á revai.ta era ao mesmo tempo a condemnação do 
Governo que a provocara, não me ouviram. Quando, ingenuamente, confiado no va~or 
da minha justificação, vinha ~uscar a familia, para me recolher com ella a Bahia, 
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onde o movimento não tinha écho, aqui me receberam com a fereza de quem lança 
ga rras a uma presa cobiçada. Com ordem, para a Bahia, de prisão, e sem um navio 
mercante, neste porto. que me reconduzisse immedia tamente ao sul, para evitar 
a morte nas mãos de meus inimigos, tive que me acolher, por tres dias, á hospeda-
gem da capitanea insurgente. Mas o primeiro paquete, que daqui sah iu para o Rio 
da Prata, me levou com os meus á capital da Republica Argentina. De então em 
deante a minha sorte estava associada á da revolta pela vontade do poder perse-
g uidor. Já eu não podia sinão fazer votos pela victoria da in surrei~·ão ·n~vaL Expa-
triado, ella me assegurava a restituição â patria. Proscripto, me acenava com a 
reintegração dos meus direitos. 

Não me argue, portanto, à consciencia , nem ning uem veridicamente me poderia 
arguir, de haver tra mado, ou approvado, sob a Republica, uma sedição milita r. 
Aliás, bem com a minha consciencia, pouco se me daria de que me continuassem 
a calumniar. E depois, a inda qu ando eu alli tivesse tido, não só a copa rticipação de 
adepto, mas a iniciativa de promotor e a em inencia de cabeça, esse erro não me 
encadearia como um servo perpetuo da desordem a todas as revoltas futuras. 
(Apoiados.) 

Tenho no espirita o culto instinctivo e fervoroso da ordem. Na subversão das leis 
normaes abomino os elementos que a operam e os phenomenos que a acompanham : 
a insegurança, a vulgaridade, a grosseria, a fermentação das paixões cynicas e 
violentas. 

A minha natureza , é e sempre foi essencialmente conservadora. Advogando a 
liberdade, sempre ~. encarei como o prim t>iro elemento de organ ização, evolução e 
conservação nas soci edades huma nas. Nunca admitt i as revoluções, sinão como actos 
sociaes de legitima defesa, isto é, reacções conservadoras da lei contra as desordens 
do despotismo, não menos fataes que as outras ... 

VOZES - Apoiado. 
O SR. R uv BARBOSA - ... porque, nas fermentações servis da inercia resignada 

â tyrannia, e apodr~cida no captiveiro. a anarchia não e v:olenta, mas cancera no 
organismo socia l as fontes da vida, acabando por min ai-a dP. incomparaveis desordens . 

As da força armada estão neste caso. No seio das nações vigorosas não se con-
hece esse mal. Nenhum põvo, que se governe, toleraria a substituição da soberani a 
nacional pela soberania da espada. 

Quando os povos abdicam, é que os exercicitos lhes assumem a tutela . Então 
se multiplicam os salvadores militares. Cada berna rda dt> uniforme é uma empreza 
de salvação. E a cada uma dellas cresce, no exercito e na sociedade, a decadencia, 
a corrupr,.ão, a anarchia. (Apoiados .) 

A revolta de 1893, pois, não creou um precedente, um;. tradição, um titulo para 
as revoltas ulterio~es. Firmou, ao contrario, na historia um padrão indestructive l 
de aviso e repulsa contra essas terríveis aventuras. Elia tinha um a defesa, que não 
cabe ás outras : era uma reacção armada contra a; irresponsabilidades de um 
governo militar. E um beneficio penso eu que nos trouxe: assegurou a ' tra nsmissão 
constitucional do poder ao elemento civil. Esse beneficio, operou-o apezar de vencida. 
Mas não obstante elle, não obstante os crimes que nodoaram a victoria, a considerar-
mos hoje serenamente os prós e os contras, me pa rece que o mallogro daquelle 
movimento foi uma felicidade. (Apoiado s). 

E sse é, ha muito, a meu juizo. Muito ha que o ma nifesto. Não hesito hoje em 
o enunciar da tribuna . 

VOZES - Muito bem . 
O SR. RuY BARBOSA - Primeiro, porque diAi.cilim amente se obtêm, nas revolu-

ções' militares, a moderação no triumpho e a restituição do poder aos orgãos nacio-
naes. Segundo, porque esse triumpho seria o germen, a legitimação e o incentivo de 
outras reacções militares. 

' /ozEs - Mui to bem. 
O SR. R uv B.~ 1rnO SA - .\guella , entretanto, não constituía uma sublevação 

desatinada. Não era um grupo de conchavos que se dissolvem e fogem uns ao< 
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outros ao primeiro contacto da lucta . Tinha á sua frente nomes altamente respon-
saveis. Mostrava , pela sua constancia, a sua seriedade. Alleg a ra em sua justificação 
vicios de legitimidade na investidura do chefe do Estado. Seus capitães não se 
sumiam como sombras ao primeiro momento do perigo. (Mui to bem). Expunham 
brava e tenazmente a sua responsabilid ade, a sua pessoa , a sua vida . Não era um 
mixto de a rruaça inconscien te e demagogia fa rdada. Não era uma trama urdida 
ás escuras para saltea r o poder, e delle usar no dia immediato á mercê dos interesse~ 
dos vencedores. 

VOZES - Muito bem. 
O SR. R uv BARBOSA - Não se irma ne, pois, a s ituação de ag ora com a de 

1893 e muito menos com a de i 889. Em 1889 o exerci to e a marinha concorri am 
inteiros. A' sua frente es tavam as suas summidades, que eram então· notaveis. E com 
esse cooperava o elemento civil, representado por homens cujo passado respondia 
pe lo seu futuro. 

VOZES - Apoiados. 
O SR. Ruv BARBOSA - O movimento de 15 de ' novembro não foi ester il. 

Quinze a nnos de resistencia republica na aos erros da nossa inexperiencia , aos 
defei tos da nossa constituição, ás commoções da nossa indisciplina estabelecem um 
principio de consolidação assás respeitavel. Pa ra aca barmos agora de a cimenta r, 
a nossa primeira necessidade está em prevenirq1os, reba termos e extirparmos de uma 
vez as sedições militares. (Apoiados .) 

Vêde as suas consequencias immediatas na impressão humilhante que ellas 
determinam a nosso respeito entre as nações civilisadas . Som os encambulhados log o 
âs republiquetas mais desmoralizadas pela chronicidade incuravel das rebeldias 
e tyranias militares. As nossas propr ias visinhas , fl agelladas pela mesma endemia , 
lamentam compadecidas o i nfor~un io brazileiro. 

Grande é elle, na verdaa e. Si o não soubermos a talha r, esta mos perdidos. A 
doença dos pronunciamentos é a idiopathia fatal das Repuhlicas ' latino-america'nas . 
Dominado por ella, o Brazil ac11barâ pelo desmembramento do seu territorio e pelo 
esphacelo da sua honra , sem liberdade, sem lei, sem administração, sem finanças, 
sem defesa nacional. Porque a fiesordem milita r sub5tilue os excrcitos pelas facções 
mil itares. 

H a quinze a nnos, a força mi litar entre nôs, não soffrera quebra na sua cohesão 
organica. H avia homens, que a personificava m, culmin a ncias onde se concentrava 
o .prestigio da classe , e que por ella respondiam. Aindà existiam, em 15 de novembro, 
os Deodoros, os Floria nos, os Benjam ins, reputações profissionaes que fascinavam 
e dominavam a generalidade cje seus camaradas , que comsigr> a levaram, e que 
eram os fi adores idoneos, pera rite a nação, da ordem militar . 

E hoje? Hoje temos a guqrnição do Rio de J aneiro, a Escola Militar .. . 
O SR. ALMEIDA BARRETO - A g uarnição, não; o exercito eslava a favor do 

governo. 
O SR. Ruv BARBOSA - E onde me ouvio dos. labios V. Ex. uma palavra que 

dissesse o contrario ? Espero dq meu nobre amigo, que me deve conhecer .. . 
O SR. ALMEIDA BAR RETO - Mas V. Ex. está fazendo uma injustiça á gua rnição 

da cidade. 
O SR. R uv BARBOSA - N~o ha tal, S. Ex. é quem m'a está fazendo a mim. 

Eu proferira apenas as palavras « a guarnição do Rio de J a neiro>>, como sujeito 
de uma oração, que o nobre Sen?-dor interrompeu e completou a seu modo. Ninguem 
saoe melhor que o meu constituinte de abril de 1892, ninguem melhor sabe, por 
sua experiencia pessoal, a mir.ha ave rsão ás injust iças e o desin teresse com que 
me offereço ao sacrificio pelas que victimam os meus semelhantes. 

Bem me ouvistes, senhores. Ep não disse que a g ua rnição deste districto estivesse 
envolvida nos crimes na noite de 14· Dessa g ua rnição não disse cousa nenhuma. 
Tinha-lhe pronunciado apenas q nome. E o que a respeito ia à izer , era bem claro. 

O. SR, A. AzEREDO - Apoiado. 
O SR. R uv BARBOSA - Ia contrapor a disposão actual do e:i:ercito, as divisões 
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que o retalham, á profunda união que 'º .animava ha quinze a nnos. Fallara na 
Escola Militar. ,Fa11ara na guarnição desta Capital. J a tocar nas dos Estados. Para 
concluir de que modo? Alistando na revolta a guarnição do Rio de Janeiro? Não. 
Para saber que e11a estivera com o Governo, bastava ter lido os jornaes . .. 

O SR.· A. AzEREDO - Apoiado 
O SR. RuY BARBOSA - ... ter' percorrido as folhas de hontem e hoje. Eu foi 

sempre dos que fazem justiça aos sentimentos gerae·s do ex-~:cito e da ma rinha. 
Sempre suppuz que não. lhes devem ter sido inuteis as grandes lições recebidas por 
essas duas classes. (Apoiados.) 

Mas indubitavelmente, é com o nome do exercito que jogam os agitadores civis· 
e os amotinadores fardados. O esconderijo, onde vão machin ar os conjurantes, é um 
club do exercito. E' de uma escola do exercito que >urde a retel!ião, e, si não se 

apodera da outra; ao seu director o devemos. Os caudilhos do movimento são officiaes 
e generaes do exercito. Pelo exercito se affirma que se estendem as suas ramifica-
ções. Não somos nós, pois, que o envolvemos em increpações malevolas. São os 
transviados da propria familia militar que a compromettem, que a calumniam, que 
a inimizam , agitando continuamente sobre o paiz a ameaça das conflagrações de ·-
quartel. Quem são, pois, os inimigos do exercito? Nós i Ou as ambições degeM-
radas, que se empenham em o transformar n 'um instrumento de oppressão e anar-
chia ? ( r1 poiados.) 

Ao exercito ninguem quererâ mais 'do que eu. Nos dias de perseguição ·e tribu-
lação para os seus officiaes e para os seus generaes, fui o seu advogado prompto, 
aesinteressado, ternerario. (Apoiados.) Tempo houve de trevas e mcdó, em que não 
se acharam com outro. Nunca a rbitrei nem acceitei rroconhecimentos ou mer"ês em 
troco 'dos meus serviços, que não reputo feitos a individues, m·~s á patria, ao dever, 
á justiça, de que, sobre todas as cousas; sou amig-o. (M·iiito bem.) E si recordarem 
os meu~ actos de governo, lá encontrar.ão assignalad'i prova, a mais solida e inde-
level, d.o meu interesse pelo exercito, do meu carinho pelo c0r<-c;,ão ·de soldado no 
amparo â orphandade e á viuvez dos seus lares Não p6de ser inimigo do exercito 
quem quer a sua patr ia grande e forte . Os povos indefP.sos não teem direitos< As 
nações desarmadas são o ludibrio das outras. Mas um exercito politicante não é a 
defesa do paiz : é o seu· pesadeilo. 

Paizes ha onde o exercito é a nação armada. A conscripção colhe alli ern todas 
as classes e leva â fil eira a flor de todas as gerações. Assim na França, na Alle-
manha, na Russia.' Todos os cidadãos passam pelo regimento. Contam-se os solda-
dos por centenas ·ae milhares, chegam até a milhões. Ahi na pol itica a força 'dos 
interesses militares será naturalmente g-rande e inevitavel. Mas barreiras de ferro 
conteem esse oceano armado - nos limites de um~ subordinação absoluta á lei, 4 
autoridade, :Is in stituições. . 

No Brazil, porém, o elemento militar constitue uma fracção mínima da popula-
ção brazileira. São dez ou doze mil soldados sobre dezoito ou vinte mílhões de almas. 
Essa minuscula minoria oóde avultar immensamente oelo valor dos seus serviços 
Iegaes ao paiz. Mas ditar-lhe a política seri a iníquo, absurdo, monstruoso, avilta~te 
para a nossa naciona lidade. T anto ma is quanto não ha nenfruna 'de sentimentos 
mais eminentemente civis. (Apoiados.) 

Mas o facto é que a Republica vive fl agellada incessantemente de sobresaltos 
militares, graça á acção dos espe<:uladores politicos (l\1faito bem), cujo ideal militar 
é um exercito dividido em bandos e facções. 

Ora , a proposito, cqnvem desenganai-os da illusão que os n;ove a esses tristes 
c0mmettimen~os. Hoje o Rio de J a neiro não dispõe do Br;izil. (Apoiados.) Ainda 
quando uma surpreza, como a de que escapou antehontern o governo republicano, 
se assenhoreasse âo poder, e tentasse dictar a lei ao paiz, bem falsa idéa tem das 
cousas actualmente entre nós quem imaginar que tanto bastaria para se ella impor 
ao territorio brazileiro. (Apoiados.) 

A ceqtralização em que o paiz, sob o imperio, estava comprimido, aósorvera 
na c6rte a vontade e a acção nacional. A vida que as proviné:i~s viviarn, era mera-
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mente reflexa. Uma subversão na capital subvertia o paiz. J{oje somos uma lede· 
ração de Estados. Os mais delles estão armados e promptos a se defenderem, 
defendendo a nossa fórma de governo, contra esses improvisos da anarchia ainda 
que ella usurpe e meneie a força · militar. (Apoiados.) 

Si, por caso fatal, de que Deus nos· livre, e cuja hypothese não figuro smao 
para lhe medir o alcance, uma loucura armada senhoreasse o poder na Capital 

da Republica, e o convertesse em uma dictadura; os Estados ~e insurgiriam, um 
a um, reagiriam victoriosamente. .. (Apoiados geraes. Muito bem.) 

O SR. ALFREDO ELL1s - Por honra da propria Republica. 
O SR. RuY BARBOSA --"' ... e o governo ainda que no seio de um delles houvesse 

de buscar abrigo, reconquistaria a sua situação na metropole brazileira. (Muito 
bem·; Muíto bem; apoiados geraes) .. . e a ordem republicana acaLaria pos ser total-
mente restabelecida. (Apoiados.) 

Nessas forças, que os Estados oqranizaram para a sua pclicia interna, e que 
em muitos delles se acham nas melnores condiçõe5 milita res, temos hoje uma 
reserva efficaz para o Governo da União nestas assaltadas. (Apoiados geraes.) 
Podemos contar com ellas como um sobresalle nt~ de resistenci a invencivel contra 
estas investidas â legalidade republicana . (Muito bem. Apoiados.) 

Não foi, é verdade, o exercito que s~ revoltou. Mas a revolta desta fracção 
delle podia ter sido fatal. Si o maroiço da Escola Militar rebellada se alevanta mais 
cedo, antes de marcharem ao seu encontro os dous batalhões, encontraria desim-
pedidas as ruas até o Cattete, envolvendo em um rapido movimento o paço presi-
dencial. Si, mais tarde, quando esses batalhões se desfizeram ao seu encontro em 
Botafogo, a Escola se arremessasse em rapida marcha até ao pal acio do Governo , 
sem que este se houvesse apr rcebido com a mura lha de forças navaes, cuja fideli-
dade o amparava, a desordem teria assumido a dictadura, sem reacção immediat.1 
E só Deus sabe como teriam engrossado as suas fileiras, com a supresa, o egoismo 
e o terror. 

O SR. RAMIRO BARCELLO$ ~ Seria uma dictadura 1:phemera, de poucos dias. 
O SR. Ruy I}ARBOSA - Certamente, ephemera, de poucos dias. E' o que eü, 

ha pouco, accentuava. Mas, a,inda assim, bastante, para desmoralizar o regímen no 
paiz e no estrangeiro com o espectaculo de uma instabilidade vergonhosa. Que se 
diria da firmeza de i nstituiçõ~s . tombaveis assi.m, como um joguete pueril, ao sopro 
das travessuras de uma escqla? da importancia da autoridade em um paiz, onde 
algumas ·centenas de moços, reunidos o armados, bastam para infligir uma derrota , 
ainda que momentanea, ao Governo Nacional em sua séde, e enxotai-o, e a rreba· 
tal-o e substituil-o? 

Não é possível, senhores, acquiescer á lig·eireza, com que, ha pouco, nos quali-
ficava esse movimento o nobre Senador pela P arahyba, em cujo entender aquillo 
tudo mais não foi que uma e5troinice de crianças. Foi a expressão, que me chegou 
aos ouvidos. Não. A' testa dos alumnos havia officiaes de a lta patente e generaes .. . 
(Apoiados.) 

O SR. RAMIRO BARCELLoi; - Um Senador e Deputados. (Apoiados.) 
O SR. Ruv BARBOSA - .. . que entra ram nas escolas militares como directores 

nomeados por um governo jâ con,,tituido e vencedor. 
O SR. ALM"-IDA BARRETO - Foi um g eneral apenas. 
O SR. Ruv BARBOSA - A victoria, para elles, pois, eram favas contadas. Ora, 

não o podia ser, si a insurreiç~o dispuzesse tão sômente dos moços e de um general 
O que se descobriu na Pra ia Vermelha foi o mais arrojado. Mas havia outros. De . 
bocca em bocca circulava o nome do que aca udilharia o movimento. E esse 
que enfrentou o director da Escola Militar, não era um insensato, que se lançasse 
a essa acommettida sem a p<frceria de outros, da sua igua lha , quando menos, !la 
posição e no valor. Enganada, ou não, a mocidade imprudente, que se arriscou aos 
azares do primeiro passo, devia contar com outros elementos, tanto mais acreditaveis 
quanto o penhor da sua seriedade era a palavra de Senac!ores, coroneis e generaes. 

O SR. A. AzEREDO - Apqiado. A' reunião do CI~b Militar compareceram diver 
sos g eneraes. (Apoiados .) 
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O SR. ALMEIDA BARRETO - Elle foi illudido. 
O SR. Ruy BARBOSA - São segredos, que V. Ex. não p6de conhecer. Sl houve 

illudidos, a elles cabe allegal-o, castigando a deslealdade, que aggrav.aria o crime 
de uns, sem exculpar o dos outros. Mas, si illudidos houve, é que houve promessas ; 
e, para que estas calassem no animo dos illaqueados, era. mister~ que as fizesse quem 
tivesse importancia para as fazer. (Apoiados.) 

O SR. RAMHio BARCELV.os - Houve conspiração. (1~fuitos Apoiados.) 
O SR. Ruy BARBOSA ·- Houve. E não dessas fabricadas ãs vezes pelo zelo po!i-

r.ial ad uswn dos governos perseguidores, Não dessas. Outras conhecemos, que se 
fabularam, ou prnsumiram. Esta sahiu a campo, deu batalha, intimou rendições, 
verteu sa ngue, e acabou capitulando forma lmente. Dos cabeças mais gradas, um sP. 
invalidou, evadiu-se o outro. São patentes superiores, éoroneis, generaes ... . 

UMA voz - Os a lumnos são os menos culpados . 
O SR. Ruy BARBOSA - Evidentemente. Os menos culpados attenta a verdura· 

dos annos, a inexperiencia da vida, a confiança nas illusõe's, que são a um tempo 
o encanto e o perigo dessa idade. Mas essa iâade é um nucleo dé vigor, um centro 
de sympathias, um f6co de irradiações poderosas. Bem o sabem, e por isso a explo-
·ram os mineiros da ambição, frios, calculado0 , interesseiros. São velhos, são expe-
rientes, são mestres, s&_o superiores, são chefes. b êviam instruil-os, educai-os, 
aguerreal-os no dever como a commandados, a discipulos, a filhos. Mas o que 
fazem, é manejai-os desalmadamente como peças nó seu jogo. 

Crianças lhes chamou a bondade paternal do nobre Senador pela Pan1hyba . 
Crianças? Não; moços. Moços, na plena energia da mocidade, versados nas armas, 
favorecidas na intelligencia, adear.tados no saber, melindrosos no brio, esclarecidos 
fio seu passado, ainda que breve, pela sorte de outros movimentos similhantes , PHÍ 

que, ha nove annos, aquella casa se tem desmandado. Com prendas taes, com taes 
vantagens, na instrucção, no criterio moral·, no trato das coisas, elles não se d.es-
penhariam nesta voragem, si um longo, laborioso e hab if trabalho de captaçã~, 
exercido por entidades emine'1f:es na classe, os não desgarrara subtilmente, com essa• 
miragens por que se costuma ·apaixonar a juventude. Os exploradores contam sem-
pre com as qualidades irreflexivas e generosas dessa idade. Atiram-na aos riscos. 
Si o golpe acertou, aos capitães os des.pojos do trumpho. Si falhar1 a nobreza da 
victima os certifica· do sigillo. 

Mas, si o nobre Senador pela Parahyba não divisa nos ultimas acontecimentos 
nada mais que uma rapaziada; então não lhe será licito annuir ao projecto do nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul. Não se conced'em medidas de alta excepção, não 
se suspendem garantias constitucionaes, para cohibir desatinos de crianças. 

Reduzir, porém, a isso a situação actual seria, realmente, negar ao meio dia 
a luz do sol. Muito ha que ninguem tinha mais duvidas sobre um 't;novimento de 
solapa militar, cuja explosão, muitas vezes adiada aguardava apenas a fixação defi-
nitiva da· opportunidade. 

O SR. ALFREDO ELLI I'! - Dizia-se até, que já estava indicada a junta gover-
nati\'a. 

O SR. Ruy BAHBOSA - O desfecho estalou a nte-hontem encontrando (não posso 
conceber r:omo) quasi inteiramente desprecavido o Governo. Que a machinação não 
era paisana, tudo concorre a evid~nciar. 

VOZES - Apoiado. 
SR. Ruy BARBOSA - Nenhum paisa no hoje tramaria uma revolução civil. Nestes 

dias de egoismo e scepticismo, uma revolução popular, entre nôs, seria absolutamente 
impbssivel. Ninguem a tentaria. Ninguem a imaginaria. O povo, o verdadeiro povo, 
a generalidade das classes uteis, resignado, submisso, fataEsta, não se mexe. <\s 
multidôes revolvem-se âs veze3, não pelo sentimento c1'1ro dos seus direitos, m aE 
pelo' trabalho das influencias malignas. Surge então a desordem, onde collaboram 
anarchias de todos os jaezes; miserias de todos os gráos na escala da ignorani;:a 
e da maldade. Mas ellas não passam de um caso policial~ si não se abonam, re• l- ' 
ou imaginar-iamente, com o prestigio da força armada, 



Nos primeiros dias de tumultos e arruaças, ninguem entrava em duvida quanto 
â subjugação do mal pelo Governo. O cuidado, o alvoroto, ~ terror se estabeleceu, 
quando se viu desfraldada nas ruas e mergulh ada em sangue a bandeira da dictadur•j 
militar . (Apoiados.) 

As dictaduras inspiram horror. A nação brazileira as execra. O ·povo, sedento 
de. liberdade, faminto de justiça, revoltado pela quebra das promessas constitucionaes, 
não poderia aceitar, como o objecto das suas reivindicações e a satisfação das suas 
necessidades, a dictadura civil ou a dictadura militar. 

VOZES - Apoiado. 
O SR. Ruv BARBOSA - Que pôde esperar o povo ele uma dictaclura militar? 
O SR. PIRES FERREIRA - Ou mesmo civil 
O SR. Ruv BARBOSA - Ou mesmo civil E' o que acabo ele dizer. Não é, porém, 

dessas que se trata. Dessas não corremos o perigo. E pa ra debellar a essas, o Governo 
cont<1ria sempre com a força armada. Ora, frisemos o ponto. Jà não é de uma 
clictadura em abstracto que se · fali a. Vimol-a em concreto, definid a nas entidades 
que lhe acaudilhavam as forças, e lhe compunham a junta directriz. Esta , a dictadura 
agora naufrag a nte a que vinha ? Com ·que nos acenava? Que nos trazia? O governo 
de dous ou tres militares, cuj os nomes se sabem. P ara que ? Pa ra salvar a Consti-
tuição? Não. Essa penderia rôta da ponta das bayonetas, que houvessem tangido, 
si não trucidado, no Cattete o chefe cio Estadó e os minstros civis. Vinha dotar-n os 
com outrns garantias constitucionaes? Não. Dictadura e constitucionalidade são 
termos subs ta nci almente a ntag onicos e incnmpossiveis. Vinha mel11orar o credito 
nacion al ? Não. O credito publico se extingue ao estabelecer das dictaduras, como 
a confia nça ao cahir das trévas. Vinha moralizar a administração do Thesouro? Não. 
A boa gestão financeira não se concilia com a irresponsabilidade no poder. Vinh:i 
desafogar e enriquecer o povo? Tão pouco : a riqueza é filh a do trabalho, que sô ~e 
de,senvolve e prospera na liberdaqe. (Apoiados. ) 

Que lucravamos, pois, com a dictadura abortada ante-hontem? Um Senadx 
militar ou um general afortunado no Governo. A omnipotencia de um caudilho desi-
gnado por um grupo de soldados rebeldes, em vez da administração de um presidente 
limitado no seu poder, restricto, incruento e breve. 

Em troco dos dous annos resta ntes à presiclencia actual, um regímen ele quart'O!l, 
pelo r.umero ele a nnos que elle mei;mo se a rbitrasse . Porque as clictacluras não acabam 
de seu 1-notu proprio. Todas ellas são educadoras e toda a educação é longa. Depois 
de educado o povo ... 

UMA Voz - Na escola ela clíctadura. 
O SR. Ruv BARBOSA . .. - então é que era pensar na constituição nova, si ,, , 

circumstancias não aconselhassem a perpetuidade ele um Porfirio Diaz ou o scenario 
não revestisse a fôrm a ele um desses plebiscitos nacionaes, em que os povos servem 
aos governos com a resposta que os governos exigem cios povos. (Apoiados. ) 

Não fa ltaram â dictadura, que fundou a R epublica em 1889, conselhos e insis-
tencias ele estirar, por alguns anrios, ao menos, a sua duração. 

o SR. GLYCERIO - Apoiado. 
O SR. Ruv BARBOSA - Agradeço o testflmunho ele V. Ex. H ouve a té quem 

chegasse a formul ar em projecto essa aspiração favoneada por certa escora philosó-
phica e radical. Mas o a lvi tre foi rejeitado sem debate, sendo o impulso geral, sinão 
unanime, 'nos membros daquella junta revoluciona ria, depor a responsabilidade, que 
a acabrunhava, entrega ndo constituído â na~ão o novo regímen . Mas é que aquella 
dictadura, composta de homens qye aborreciam a dictadura, surgira exclusivament" 
com a missão notaria e solemne de organizar uma con&tituição, de substituir a fôrm a 
imperial pela fôrma republicana. E dessa missão se desempenhou rapidamente, 
dotando em quinze mezes o Brazil com o pacto de un ião federa l. 

Que uma revolução apoidada no elemento militar e um governo revolucionaria 
presidido por. um cabo de guerra se resolvesse, em tão breve tempo, sem enluctar 
.o paiz, n 'uma solução constitucion~l, fielmente adstricta ao programma dos estadistas 
que dirigiram aquelle movimento, e compunham aquella dictadura, 'é uma anomalia 
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afortu1<1 ada, cuja reproducção não pôde entrar na categoria dos calculos razoaveis 
Dalli resultou uma Constituição, que impõe à força armada a obediencia â lei, 

executada e interpretada pelos seus orgãos constitucionacs . De modo que, si as revol-
tas milita res, substituindo pelas dictaduras os processos que ella estabelece para 
a sua alteração, se arrogarem agora a prerogativa de a reforma r, a força a rmada 
ficarâ sendo a nossa perpetua constituinte e as constituições, feitas e desfeitas pelos 
contlictos de quartel, acompanharão as alternativas dos pronuncia mentos e a es trelh 
dos ca udilhos. (Apoiados.) 

Eis o futuro que nos desenha a po.Jitica evidente no rosto déssa conspiração 
felizmente burlada ao primeiro sangue. (Apoiados .) 

A gloria, tão acclamada pelos seus enthusiastas, d.o general, cuja boa sorte 
venceu o movimento de 1893, puzeram-na ell es sempre no serviço, feito ao paiz, 
de sella r por uma vez a legalidade, com o sangue daquella revolta, contra as sedições 
militares , extinguindo-lhes o germen no exemplo inolvidavel daquelle triumpho. Si 
naquelle desenlace, em que os louros do vencedor se embeberam em ta ntas lagrimas 
e tanto lucto, o que os devotos da memoria desse general appl audiarn , era a victoria 
da legalidade, e não o predominjo da dictadura militar, profanam e trahem o seu 
culto os a pologistas do marech a l Floriano, cujo concurso reabre hoje a era dós 
pronunciamentos. (Apoiados.) 

O SR. ] oÃo CORDEIRO - E' por isso que eu estou do lado do Governo. 
O SR. PIRES FERREIRA - O s que estiveram ao lado do marechal Floria no estfo 

hoje ao lado Governo. 
O SR . FllANcrsco GLYCERIO - Nem todos. 
O SR. A. Azmmo9. - Nem todos. 
O SR. PmEs FERiiEmA - T a mbem nem todos que estavam na revolta estã'J 

contra o Governo. 
O SR . Rev B1\RBOSA - Agradeço o apa rte do Sr. Senador; mas, peço licença 

para me utiliza r delle, accentuando que não me contradiz. 
o SR. PIRES FERREIRA -- Ao contrario. 
O SR. Ruv BARBOSA - Não estou discrimina ndo responsabilidades ... 
O SR. PI RES FERREIRA - Eu o r.s tou applaudindo. 
O SR. RUY BARBOSA - ... desenvo lvo apenas o meu raciocinio, buscando nos 

factos a sua philosophia e no procedimento do~ homens a expressão da sua lealdade 
aos compromissos contrahidos . E' nos circules mi litares que o nome de Floria no 
Peixqto se tem elevado â altura de um symbolo sagrado, como o padroeiro hi storico 
da legalidade no regimen republica no; é nos circulos militares que, para dil acerar 
a ordem republica na , as a mbições politicas vão buscar agora as sedições de quartel. 
No estado-maior e no commando supremo desta revolta sobresaem nomes dos tna is 
assignalados na gll'rificação do ma rech a l, .nom es de camaradas que estavam ao ;eu 
lado e de panegyristas que supersticiosamente o diviniza m . 

O Sn. PmEs FEllllEIRA - Nã0 sei si estavam ao lado marechal Foriano Peixoto. 
Sei que estavam ao seu lado os que sacri ficavam a vida para sustentar a Constituição 
não os que o rodeavam para ter proventos e posições .. . 

I sto é que é preciso distinguir bem, e como estive ao lado do marech al Floriano 
e da lei a 15 de novembro, por isso estou secn nda ndo a V. Ex. nessa opinião. 

O SR. Ruy BAR BOSA - Agradeço o apoio do honrado Senador; m as não o posso 
acompanhar nesse terreno. Não sei distinguir. 

O SR. PIRES FEllRE!llll - Eu dis tingo. 
O SR. Ruv BARBOSA - Conheço de um modo mui imperfeito a chronica pessoa l 

daquelle tempo, em que, por m eu ma l, me ach ava expatriado. Assim, não disting•) 
bem os que acompanh avam o m arechal com sacrifi cio dos que apenas com os seus 
interesses o acompanharam . 

O SR. PmEs FE!lllEIRA - Estão ahi. 
O SR. PIRES BARBOSA Mas eu não os conheço. N!ng uem m 'os apon ta . Nem 

a questão exige que os ruscriminemos. Eu creio honrar e florianismo, associando a 
elle a religião da legalidade. Não é o caracter que eu lhe tenho att.ri bu ido. Mas é o 
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que lhe attribuem os seus seguidores. Não terei o direito de lhes appel!a.- para a sin· 
ceridade, exigindo que encarem como incompatível com a honra de seu idolo, a con-
nivencia em insurreições militares? Não terei o direito de contestar a sinceridade aos 
que, professando o culto daquelle exemplo, com insurreiçoes militares afRigem o 
paiz, e deslustram o regimen? 

H a ro annos apenas que o marchai Floriano concluiu a sua obra de severa 
repressão, firmado no exercito, e este já e o terceiro levante armado que se produz 
na Escola Militar. Os dous primeiros capitularam entre as parede~ do estabeleci-
mento, e tinham nelle proprio os seus cabeças. Este é um genera l do. exercito e um 
coronel Senador da RepubLica que o vão capitanear. Elles á testa, sae á rua, em 
desafi.o com os poderes do Estado, para depor e chefe da Nação e substituil-o pe(O$ 
capitães da revolta. 

Affronta-se com os bata lhões_ legaes, abre-lhes fogo, e não retrocede, não se rende, 
sinão por lhe escassearem as munições e lhe desapparecerem os chefes. E' que, 
precipitado pelas circumstancias, o golpe não pôde cahir em cheio como se plane· 
jara. Para o dia seguinte, na parada, estava elle prestes. Ahi se contava que a sur-
preza não falharia. 

Tomar-se-hiam dé sobresalto as forças legaes, o Governo seria colhido inteiro na 
cilada, e a face política do paiz se mudaria de um momento para outro, como os 
bastidores de uma scena. ' 

Para isso a ffirma-se que a conspiração laborava, não ha mezes, mas ha annos, 
aguardando, a engrossar sempre, de adiamento em adiamento, de contra-aviso em 
contra-aviso, o ensejo opportuno. A mina estava carregada ha muito, esperando a 
hora do signal. O arder do rastilho den\Jnciou-a casualmente, permiltindo se lhe 
circumscrevesse o foco da explos

1
ão, e se lhe limitassem os estragos. Mas ninguem 

sabe até onde se lhe estendem as ramificações, neste abafado silencio dos momento> 
immediatos ao desastre, em que as responsabilidades escapas do revez trata~ de 
aproveitar a sua fortuna, desapparecendo na sombra. Bem se vê, pois que de 1895 e 
1897 a 1904 é immensa a propag~ção do mal. O campo da terrivel enfermidade ala~· 
gou-se em proporções incalculaveis . (Apoiados.) 

Debellou-se esta manifestação. Mas a crise resiste com uma perlinacia singular 
nas ruas da cidade. O movimento sobrevive, pois, ao mallogro da primeira inves-
tida. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Dos autores, sêJ um està pres? ; dous ainda estão 
agindo.' 

O SR. Ruv BARBOSA - Para o conter, o Governo reccorre ao Congresso, e o 
nobre Senador rio-grandense, eq1 nome do Governo, nos propõe a declaração do 
estado de sitio. A meu ver, o Presidente da R epublica de\'ia pedil-o directa e franca-
mente, si o tem por necessario. Mas o nobre Senador nos falia em seu nome. A sua 
palavra não pôde soffrer suspeita. E depois a legislatt,tra, para adoptar esta medida, 
não se acha adstricta a que o executivo a requeira. 

Mas quizera eu que desse recµrso extraordinario se pudesse prescinair. Governar 
com estados de sitio não-é difficil. Está no mesmo caso que administrar sem lei, nem 
orçamentos. Sob o regímen do arbitrio não ha difficuldades administrativas. Agora, 
porém, vejo que para essa providencia se inclinam todas as opiniões. Como que em 
torno de sua idéa se vae firmand9 espontaneamente um assentimento geral, instinc-
tivo. O Governo a ella se antecipou, até determinando a suspenção temporaria t.le 
uma folha. Obrou mal, a meu juízo. R eprovo que o fizesse. Esses estylos condem-
naveis, tomados aos habitos das republicas latinas, ferem a Constituição numa das 
liberdades fundamentaes. Mas a ·situação do Estado é grave, summamente grave. 
Posso eu recusar á ordem publica os meios de defesa? 

Ainda hontem suppu nha eu que a repressão escusaria este remedio extremo. 
Ainda esta manhã o suppunha. :Mas o horisonte carregou-se com a recrudescencia dos 

-symptomas anarchicos nas ruas e /l exploração do campo das cumplicidades no mo\'Í· 
mento frustrado. Os ministros responsaveis pela acção, agora o sei, considerarn-se 
desarmados, si lhes recusamos es~e instrumento de reacção constitucional. Posso eu 
negarlh 'o-? 
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Si a desordem lavrasse no elemento civil unicamente, poderíamos, deveri'amos 

resistir a essas apprehensões do Governo. Porque, estando incontaminado 0 element'b 
militar, o edificio social não vacilla . O prestigio da força armada, firme, resoluta, 
leal á autoridade lhe asseguraria a volta á p11z mediante -os recursos ordinarios da 
administ ração e da justiça . Esta regra não varia , sinão quando o povo empunha as 
armas. Mas o espectaculo de agora não é o de uma reivindicação popula r. Estas não 
se operam com as guerrilhas de turbulentos, destruindo, incendiando. e pilhando. 
(Muito bem. Apoiados geraes.) 

O povo impõe-se como as torrentes impetuosas e irresistíveis, arrastando e ala-
ga ndo. Não se diverte nesses ensaios de mashorca a retalho. Emquanto elles ensan-
guentam e apavoram a cidade, o povo, o verdadeiro povo, se recolhe das ruas ermas, 
taladas pela arruaça, ao interior dos seus lares, onde murmura a indignação contrà 
essa intoleravel tyrannia. (Apoiados.) · 

Mas, para cohibir disturbios desse caracter, basta :oi policia activa e R tropa fiel. 
Com esse fim o estado de sitio não se justificaria . 

No caso actual, porém, uma parte do elemento militar se concluiu com a 
desordem. Estabelecimentos d·~ guerra e altas patentes militares, acoroçoando com o 
exemplo o poviléo agitado, armaram á sua soo:ibra urna emboscada ao Governo e só 
o não anniquilaram porque 'uma série ele !mprevistos providenciaes ·Íhes burlou a 
trama. Esta, comtudo, se desdobrou em campo aberto, a fogo e sangue. Destrui u-se-
lhe a urdidura . Mas os fios ahi estão, meio descobertos, sem se saber ainda até que 
ponto se estendem. Falhou, pois, ao governo o seu sustentaculo legal, a arma de 
repressão ordinaria das revoltas. F a lhou, voltando-se contra elle. Não ele todo, mas 
quanto bastava , para quebrar ao instrumento marcial o inteiriço ele seu valor, 
deixando-lhe uma das partes nas mãos elo inimigo. Falhou, mettenclo o Governq entre 
dous fogo• convergentes. Falhou, en tibiando e recuando ao encontro da revolta. 
Falhou, creando em torno ele si uma .atmosphera ele receios e desconfia nças. E. desin-
tegrada ass im a defesa constitucional, os meios ordina rios jâ não bastam. A a noma-
lia é profunda, o perigo excepcional, a cornmoção immensa. 56 se lhe poderia com-
parar á revolta de 1893. Nessa, porém, as ruas não estavam a narchisadas e estava 
em mãos armadas o governo do paiz. E', portanto, uma responsabilidade temeraria, 
que eu não ouso, a de recusar á ordem e às instituições a medida preservadora. 
(Muito bem. 1lpoiados geraes.) 

Muito me ella custa. Mas, qua ndo penso na dureza de sua severidade, e consi-
dero na magua que vae mergulhar o coração de ta ntos innocentes, a quem o paren-
tesco ou a ffecto aJli am pela dor aos culpados, sinto fortalecer-m·e contra essa impres-
são compassiva a imagem da calamidade, que nos apparelhavam os brulotes da 
·sedição : a capital entregue por elles á anarchia das ruas, sua poderosa alliada; as 
paixões ma lignas .-Iesencadeiadas pela cumplicidade entre a força da arruaça e :i 

força das armas; a população abismada no terror das p inganças, das cobiças, dos 
appetites brutacs; a agonia das familias; a autoridade morta; o credito publico eclip-
sado ; a nossa liberdade , a nossa honra , a nossa vida á discripçâo dos triumphadores 
irresponsaveis. E, quando me dete nho a cogitar nessa catastrophe, de que circumstan-
cias bemditas nos livra ram, sinto que recusar o meu voto á formula da maior energia 
na repressão constitucional, seria collaborar mora\mente no crime. (Apoiados. Mu.ito 
bem.) ' 

Vae , pois, o estado ele sitio ,com o meu apoio. Mas, concedendo-o, appello para 
o civismo e a moderação do governo, exhortando-o a não transgredir a medida legal, 
a não commetter os abusos, em que incorreram todos os seus predecessores no uso 
dessa attribuição anomala, arriscada, exposta a incitações violentas. O estado de 
sitio, entre nôs, tem um a jurispruclencia, ainda não completa, mas bem adeantada, 
para a qual eu contribui mais elo que ninguem com a iniciativa, com a doutrina, 
com a lucta , desde i892 até i 897. Os princípios que em 1892 me eram tomados á 
herezia, em i 897 eram o refugio dos meus inimigos, então convertidos em meus con-
stituintes. Dou, portant'o, o estado df:l sitio, mas no pre:;uposto dessas limitações 
constitucionaes, precisas e definidas. 
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Si as transpuzerem, a responsabilidade nãó serli minha. Eu cumpro o meu dever 
na outorga e nas reservas. Amigo da Iiberciade, não a quero sinão dentro da lei. 
Favoravel ao governo, sô dentro da lei o apo io. O honrado Presidente da Republica 
teve um grande momento : o da sua firmeza na hora critica, em que tantos esmore-
ceram . Foi jâ um serviço inestimavel ao paiz e ás instituições. Elle me leva a esperar 
o C>L!tro, não menor : o de exercer esses poderes excepcionaes com desassombro, mas 
sem os ultrapassar. , 

Depois, não fique a meio caminho. Estude as necessidades moraes e pciliticas 
reveladas por esta situação. Veja as reformas necessarias na administração e na 1e1. 
Complete, emfim, com medidas solidas a obra de pacificação definitiva, que o amor 
da patria nos exige, desaffronta ndo o nosso nome no exterior, e creando no interior 
a confiança nas instituições, polluidas e ensanguentadas por estes crimes. (Apoiados 
geraes. Muito bem, muito bem.) 

O Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente, pedi a pa lavra para mandar á Mesa 
uma emenda que julgo indispensavel ao projetto apresentado pelo illustre Senador do 
Rio Grande do Sul. 

O projt:cto em debate, Sr. Presidente, estabelece que o sitio vigorad1 por 30 
dias ; mas como é bem possível que antes deste prazo desappareça a sua necessidade, 
apresento a seguinte emenda que cons titu irh Ó a rt. 2º do projecto : 

« Fi~a o Governo a utorizado a suspender o estado de sit io, dentro do período 
marcado, desde que não precise mais da 1t1edida excepcional.» 

Foi sô pa ra isto, Sr. Presidente, que pedi a palavra. 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte emenda. 
Accrescente-se : 
Art. 2.' O Poder Executivo 111t:a a uto rizado a suspender o estado de sitio, dent ro 

do período marcado, desde que não necess ite mais da medida excepcional. -
A. Azl!REDO. 

Ninguem mais pedindo a palavra , encerra-se a discussão-. 

Approvação do 
projecto e da · 

emenda 

Posto a votos, e approvado o artigo unico do projecto, 
salvo a emenda do Sr. A. Azeredo. 

Posta a votos, é approvada a emenda. 

O Sr. Presidente - De conformidade com os arts. 194 
e 195 do Regimento está em 3ª di scussão o projecto n. 22 , de 1904. 
está em 3ª discussaão o projecto n. 22, de 1904. 

O Sr. Barata ~ibeiro - Sr. Presidente, antes de abrit·:s~ a sessão declarei 
ao nobre Senador pelo Rio Grapde do Sul , apresentante .do prcjecto de lei que se 

está discutindo, consiaeral-a nece.ssaria , e que não recusaria 
3ª discussão do ao Governq a medida excepcional a que S. Ex. se referia . 

Pensei, apezar disto, que devia lns1stir em trazer ao conheci-
projecto 22 mento do Senado o projecto que havia fc.rmulado, porque a 

minha intenção era, e é separar complet'.lmente as duas situa-
ções, por circumstancias de occasião, confundid as . 

Não contesto, Sr. Presidente, quP. ã sombra de paixões P. d e sentimentos que 
arrastem a multidão, se possam agitar pretenções po:iticas ; e estou convencido de 
que é este exactamente o facto que occorre, em vista do movimonto militar. 

Acredito que o Governo precise do estado de sitio, e tanto que acabo de lh'o 
dar com o meu voto, absoluma,mentc de accordo com as ;déa~ expendidas pelo 
eminente Senador pela Bahia. D~vo no emtanto a nnuncia r minhas previsões; lemo 
que esta arma poderosa seja vibrada contra o povo, que exe"ce um direifo, recla-
mando contra uma lei inconstitucional, a da vaccinação obrigatoria. 

Não posso, Sr . . Presidente, ao da r meu voto ao projecto d!:. lei que decreta o 
estado de sitio, não posso deixar de fazer esta declarn.ção, tão ji•sta entendo que é 
a reclamação popular; e quando 1 igo que a reclamaçã.1 popular contra a vaccin·ação 
obrigatoria é justa, nem quero çlizer, Sr. Presidente, que defençla ou ampare as 
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m;rnisfestações d.a desoalem, e menos que as fomentasse, e prHenda protegei-as. 
A razão porque JUSt1fico a repulsa popular é por ser testemunha de 5cenas commo-
ventes, como :iinda hoje me aconteceu, e que relato ao Senado, para demonstrar 
que a paixão popular, não é a mesma que agita e insufla a pretenção da dictadura 
pofitica. 

Hoje, durante minha visita hospitalar, fui instado por um homem pobre, a ir 
ver um seu filho adoptivo de 12 annos de idade. Pedi que me deixasse terminar o 
trabalho. Visitei depois a criança, que encontrei occulta no quarto mais recondito 
de uma estalagem, victima de um accesso de grippe quasi mortal. 

Exprobrei o .individuo pela demora da minha visita : 
«Porque não me chamou ha mais tempo; não sabe que eu \'ejo a todo o mundo, 

que me procura, pobre ou rico, si porventura a sua desculpa é a pobreza?,, 
O homem respondeu-me com estas palavras : 
« Doutor, é preciso ter cuidado em se chamar um medico, para q.ue não venha 

algum desses da vaccina obrigatoria. » 
Sr. Presidente; é a vaccina obrigatoria que cornmove o po\·o. 
E' preciso que o Senado se convença disso. Penso não haver aqui clinico algum. 

Ha dous sacerdotes, mas nenhum delles exerce nessa cidade o seu mister; somos 
nós, os que podemos dizer como pensa o povo. Eu, por desgraça minha, pela pro-
fissão que exerço, tenho autoridade para falar do assumpto. 

Do palacio do rico entro nas choupanas dós pobres; rl:is alcovas ricamente 
ornamentadas, desço aos quartos onde não ha siquer o agazaiho necessario para os 
doentes, onde tudo lhes falta até o ar e a luz. 

E' nesse confronto que se surprehende o sentimento popul::lr. 
E' ouvindo a mulher idosa, exacerbada com a idéa da lei, que protesta: si tivesse 

100 filhos, os amaldiçoaria a todos s! não estivessem agora com armas na mão 
contra a vaccinação obrigatoria, porque não hei de dpixar o Governo pegar o braço 
de minha filha para maculai-o. 

E' a creança que diz: fujo de casa de meu pae, si me quizer obrigar á vacci -
nação. 

Foi, Sr. ·Presidente, a surpreza de todas essas manifestaçõ~s de revolta, que . me 
conduziu anteriormente a protestar contra a vaccinação obrigatoria, impraticavel, 
e ·me impulsionou a apresentar ao Senado o projecto de lei que li no principio da 
sessão de hoje. O Senado condemnou-o aos tramites rr·gimentne~; tanto peior. Mas, 
si ~ possível levantar desta tribuna1 uma supplica que chegue até ao Sr. Presidente 
da ·Republica, peço a S. Ex. que, excutor da lei que se vae votar, e que voto com 

o coração tranzidg,, não faça cahir sobre o povo a mão pesada do estado de sitio; 
lembre-se que o povo reclama, com . <li rei to de reclamnr; reclama obedecendo a um 
instincto intimo da consciencia e do coração. 

Peço ao Sr. Presidente da R_epublica que poupe ao povo as 'durezas do estado de 
sitio, pois elle protesta contra uma lei inconstitucional, e si o Congresso tivesse 
attendido ús suas representações, certamente a desordem militar não encontraria a 
sombra honesta do movimento popular, para occultar-se, e atrâs della agir contra o 
governo constituído da Nação. 

Sr. Presidenté; ha um facto recente notavel, passado em Nação de menores 
elementos que a nossa : em Portugal. O governo pretendeu decretar o imposto c!m 
ouro. Por todos os elementos de adm inistração publica divuigou a sua intenção. 
O povo, por todos os meios se manifestou contra tal ideia affit mando que não se 
resignaria 'i ella; o governo recuou da pretenção ! 

Fallava-se, entretanto, em nome do. bem estar do paiz l Fallava-se, em nome da 
salvação do creaito nacional! Falbva-se em nome das finanças publicas! No 
eintanto, o Governo recuou ! ... Entre nós, em um liello día, lembra-se um Senador 
de apresentar um projecto de lei que não corresponde a nenhuma necessidade publica, 
nem a movimento da opinião, e nem siquer assenta em algu::n principio geral que 
aproveite â sua justificação, e , q1.tero porque quero, G projecto transforma-se em lei, 
levando como qespojos de sua victoria a propria honra do Congresso Nacional, peb 
violação da opinião de uma das Casas desse mesmo Congresso. 
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E sta é a verdade que a historia ha de regis trar. 
Pa ra que se torne notorio o facto de que se obedece1<1 unicamente a um capri.cho 

governamental, lembrarei a seguinte circumstancia. V. Ex. lia de recordar-se de 
que na Camara dos Deputados votou-se. em 2a· discussão a lei sem .nenhuma consi-
deração ás providencias regimentaes, que protegem as deliberações daquella Casa 
do Congresso, e as lega lisam. Votou-se tumultuariamentc. Era urgente fazei-a 
seguir ao seu destino, para que della promanassem os beneficios com que o Governo 
queria proteger a população do Districto Federal, e deste modo, amordaçou-se a 
opinião pa rl amentar que defendia as emendas ao projecto originario. 

Estava , porém, ausente, um representante da sitilação dominante, dos ma iores 
propugnadores da vaccinação obriga toria, e de outro lado, faltava a palavra auto-
rizada e, sobretudo, a habi lidade do illustre leader da Camara dos Deputados, 
dizia-se, e o Sr. Presidente da R epublica , ou, antes, o Governo, pensou que com 
estes dous elementos de menos, seri~ possivel provocar incid<!ntes, renovar attritos 
que tornassem perigosa a situação da lei na 3ª discussão. · 

Tinha-se votado em 2 ª discussão como medida de urgench , atabalhoando-se as 
providencias régimentaes, e no entreta nto, adiou a votação por 'io ou 12 .dias, até 
que chegassem o leader, nobre representa nte do Estado do Rio Grande do Sul, bem 
como um outro do Estado de Minas. 

Ora , Sr . Presidente, qu ando se reclamav'a peh vacinação .obrigatoria como 
providencia de salvação- publica , de car acter ta m urgente quP. a ella se sacrificava 
o regimento da camara, violenta mente reform ado, não se pode comprehender porque 
se dilatou, por tempo indefinido, a adopção de tal projecto de lei, sem admittir que 
em motivo diverso se inspirasse ~ exigencia , o· que autorisava a duvidar da pureza 
das intenções que pres id iram a v~ tação. 

Senão perguntarei .:. Como vptaria o Senado o projecto ele lei, neste momento 
em discussão, si o proprio Governo lhe embarasasse a rapidez da marcha, adiando-o 
por 4 ou 5 dias? 

Certamente, todos lhe nega ríamos o voto, porque o estado de sitio, Sr. Presi-
dente, pertence á ordem dos fac\os que ou se impõem como urgentes, ou não se 
impõem. 

E xperimenta ria, ·sr. Presidente, verdadeiro conslrangim•mto em votar o pro-
jecto, que ora se discttte, si', porveptura, a minha propria consciencia não me dissesse 
que sobra-me valor para agir inpependentemente de suggestões estranhas ao meu 
deve'r. O Senado comprehenéled i a delicadeza da minha posição; mas, entre as 
difficuldades que resulta m da mi pha situação pessoal, e as que surgem da minha 
situação pubiica, não hesito em ºresolver de Recordo com as responsabilidades moraes 
que tenho, toma ndo par te na vot11ção. 

Digo da minha situação pubjica, Sr. Presidente, si I:iem qut: não assistisse ao 
Senado o direito de pensar que-eu cortej-0 a multidão, festejando intentos desordeiros, 
ou a nimando-os na execução de açtos contrarios á ordem; qu~ro que fique evidente, 
por decla ração minha , que a defesa que faço do povo, é no s~ntido de garantir os 
direitos que lhe assistem de colli1borar nas leis do pa iz, para ver respeitadas , no 
ultimo dos individuas das ultimas camadas sociaes, as g aranti~s que a Constituição 
conferio a todos sem dlstincção, pqrque esse ultimo, é como todo~ , µm cidadão. 

Voto o estado de sitio, Sr. Presidente, devo dizei-o, a té com certo prazer porque 
na R epublica não tenho feito outra cousa sinão procura r impedir o desrespeito á 
Constituição e ás le is. 

E o que é verdade é que vivefllos, ha alguns dias , sem Comtituição e sem leis, 
entregues todos nós ao arbitrio dfl multidão desarmada e da rr:ultidão armada, e, 
pr'incipalmente, ao arbitrio insensato das autoridades. 

Basta , Sr. Presidente, ver a circular pela qual o chefe de policia •em nome do 
Governo, enteride que os §§ 8° e p do a rt. 72 restringem o direito de reunião e de 
mRnifesteção de pensamento; basta ler a circular em que o <:.hefe de policia, ainda 
em nome do Governo, previne a populaçílo pacifica do D1stric.to F ederal que se 
retire das ruas , porque o Governo vae tomar provid~ncias de excepçã.o, pa ra se 
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comprehender que éstamos, de faA::tp, no regimen do e;;tado de sitio, emb9ra com o 
espectro d.a Constituição deante de nós. 

Basta, Sr. Presidente, ouvir as ordens terminantes do commandante da brigada 
policial mandando a sua tropa varrer as ruas da cidade, apen:is, atravessadas por 
mulheres indefesas e velhos, corno eu, acaçapados sob pesados sobretudos, para 
cornprehender que, de facto, ha muito o Governo revogara o r~gimen constitucional. 

Que o estado de sitio salve a nossa responsabilidade de representantes da 
Nação, e a historia, registrando os factos deste triste momento, confunda todos na 
lei que se vae decretar. 

Ninguern mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Posto a votos, é app'rovado o projecto tal como passou em 2ª discussão e vae 

ser rernettido á Carnara dos Deputados, indo antes a Com-
Approvação do missão de Redacção. 

Vem a Mesa a seguinte declaração. 
projecto · Declaro que votei contra o projecto que autoriza o Podef 

Executivo a declarar em estado de süio o territorio dos muni-
cípios desta Capital e de Nictheroy. 

Sala das sessões, 16 de novembro de 1904. - JUSTO CHERMONT. 

O Sr. Olympio Campos (pela ordem) manda â Mesa a redacção final do 
projecto q.ue acalia de ser votado. 

O Sr. Presidente - Tendo sido julgada urgente· a rnateria do projecto, vou 
submetter a redacção, immediatarnente á discussão. 

E' lido, posto em discussão e sem debate approvado o seguinte parecer. 

Redacção final do projecto do Senado n. 22, de 1904, declarando em estado de sitio 
o territorio do Districto Federal e o da Comarca de Nictheroy. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r.° Ficam decl3.rados em est3.do de sitio, atP. 30 dias. " territorio do Dis-

tricto Federal e o da Comarca de Nictheroy, no Estado do Rio de J aneiro. 
Art. 2." O Pode« Executivo fica autorizado a suspender o es•.ado de sitio, dentro 

do período marcado, desde que não necessite mais da medida e>:cepcional. 
Sala das sessões, 16 de novembro de 1904. - ÜLYMPIO CAMPOS. - GusTAVO 

RICHARD. 
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NOTA 

Acontecimentos de 14 de Novembro. 

PROJECTO Nº 276 (DO SENADO) . 

Em 16 de Novembro é lido na mesa e enviado á Commissão de Constitui-
ção e Justiça., em virtude de urgencia requerida pelo snr. Cassiano do 
Nasci~ento para ser interromp·ida a ordem ~o dia. E' suspensa a sessão 
para esperar-se o parece?'. Reaberta a sessão, o snr. Paranhos Montenegro, 
presidente da Commissão, apresenta parecer favoravel sob nº 276, A. Dis-
pensada a impressão do parecer, a requerimento do snr. Cassiano do Nasci-
mento e em virtude de urgencia, entra em discussão 1mica. Oram os snrs 
Bricio Filho, Germano Hasslocker e Cassiano do Nascimento. O snr .Oalogeras 
requer o encerramento da discusscio, sendo conc~dida. O Sr. Bricio Filho 
declara não tomar parte na votação. E' approvado o projecto contra o voto 
do snr Irineu Machado. E' enviado á promulgação. , 
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SESSÃO DE 16 de NOVEMBRO. 

Srs. Membros do Congresso Nacional. No dia 14 do corrente, ás 7 horas da noite, 
o general de brigada Silvestre Travasses sublevou a Escola Militar do Brazil, e, 

assumindo o seu commando, poz-se em marcha, á frente dos alumnos 
Mensagem armados, com destino á cidade. 

O Governo fez marchar immediatamente forças ao seu encõntro 
e conseguiu restabelecer a ordem, occupando militarmente a escola, prendendo os 
alumnos e o general Travasses. 

Sabe-se que era intuito dos revoltosos áepôr o Governo Ie.gal e instituir no }laiz 
a dictadura militar. 

O levante da Escola Militar era o seguimento de uma serie de tumultos que ha 
dias tem perturbado a tranquilidade desta Capital, como preparo áquella criminosa 
tentativa. 

O Governo tem procurado cumprir o seu dever e estít preparado para manter 
a ordem publica . e garantir as instituições contando com o patriotismo inquebranta-
vel de todas as forças da Republiéa. Carece, entretanto, apurar as responsabilidades 
dos militares e civis envolvidos em tão graves acontecimentos, fazendo-os processar 
e prender, e lamenta ter de vos communicar que o Senador tenente-coronel Lauro 
Sodré e os Deputados Alfredo Varella e major Barbosa 'Lima são geralmente con-
siderados como autores do movimento que visava entregar ao primeiro delles a 
dictadura militar. 

Trazendo ao vosso conhecimento factos de tanta gravidade-, confio que auxilia-
reis o Governo a apurar essas responsabilidades; sem o embaraço que as immuni-
dades parlamentares concedem âquelles Membros de Congresso, que se acham 
envolvidos nos lamentaveis acontecimentos. 

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1904. - 16º da Republica. - FRANCISCO DE 
PAULA RODRIGUES ALVES. 

O Sr. Presidente - A Mensagem vae ser enviada â Commissão de ConsÜ-
tuição, Legislação e Justiça. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ord.em) - Sr. Presidente, penso que 
V. Ex. vae encaminhar immedia'tamente â Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça a mensagem que acaba de ser lida, offerecida â: consideração da Camara 
dos Deputados; penso que esta Commissão, em cumprimento do seu dever politico 
e das esperanças que a Nação deposita em cada um de nôs, não p6de retardar o seu 
parecer, concluindo por medidas que auxiliem o Poder Executivo e o colloquem em 
condições de cumprir nobre e dignamente o seu dever. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente annuncia a «ordem do dia». · 

O Sr, Cassiano do Nas cimento (pela ordem) requer a Mesa que se sirva. 
de immediatamente enviar a communicação que acaba de ser lida â: Commissão de 
Constituição, Legislação, e Justiça para que esta interpunha o seu parecer, suspen-
dendo-se a sessão pelo tempo necessario â elaboração do mesmo parecer. 

Suspende-se a sessão âs 3 horas 30 minutos. 
Reabre~se â:s 3 e 45 minutos. 

O Sr. Paranhas Montenegro em nome dà Commissão envia â Mesa o 
parecer adoptando o projecto do Senado que acaba de ser lido declarando em estad.) 
de sitio o territorio do Districto Federal e o da Comarca de Nichteroy do Estado elo 
Rio de Janeiro. 
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Declara em estado de sito, até 30 dias, o territorio do Districto Federal e o da 
comarca de Nitheroy, no Estado do Rio de Janeiro, e autoriza o Poder Executivo 
a suspendei-o dentro do prazo marcado, desde que não necesúte mais da medida 
excepcional. 

A Commissão de Constituição, Legislação e Justiça. a que foi presente o projecto 
âo "Senado, decretando o estado de sitio no territorio do Distdcto Federal e o da 

comarca de Nitheroy, no Estado do Rio de Janeiro, é de parecer que 
Parecer seja o mesmo projecto adoptado, attento á situação anormal dessa parte 

do territorio nacional, exposta â Gamara dos Dep..itados em mensagem 
de hoje do Sr. Presidente da Republica. 

Sala das Co~missões, 16 de novembro de 1904. - PARANHAS MONTENEGRO, 
presidente. - MELLO MATTOS. - Lmz DOMINGUES. - TEIXETRA 011 SA. - FREDERICO 
BORGES. - EsTEVAM LOBO. - GERMANO HASSLOCHER, por prazo indeterminado. 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. I.º Ficam declarados em estado de sitio até 30 dias o tf·t titorio do Districto 
F ederal e o da comarca de Nitheroy, no Estado do Ri0 de Janeiro. 

Art. 2. 0 O Poder Executivo fica autorizado •a su5pender o estado de sitio dentro 
do prazo marcado, desde que não necessite mais da medida excepcional. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Senado Federal, 16 de novembro de 1904. - ALBERTO Josf! GONÇALVES, Presi- ' 
dente interino. - JOAQUIM FERREIRA CHAVES, lº Secretario interino. - TI·IOMAz· 
DELFINO, 2° Secretario interino. 1 

O Sr. Cassiano do Nasqimento (pela. ordem) - Sr. Presidente, peço a 
V. Ex. se digne consultar à Cas:,i sobre si concede dispensa de impressão para que 
o assumpto seja tratado immediatamente. 

Consultada a Gamara, é concedida a dispensa pedida. 

O Sr. Presidente - Da'dit a urgencia, que foi antcrionnente conce'dida pela 
Gamara, vae entrar immediatamente em discussão o projP.cto do Senado, a que a 
Commissão de Constituição, Legislação e Justiça deu parecer favoravel. 

' ' O Sr. 1° Secretario vae proceder á leitura do projecto n. 276 A, de 1904, do 
Senado, adoptado pela Commissão d.e Constituição, Legislação e Justiça. 

O Sr. 1° Secretario proced~ á leitura de seguinte projecto. 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. l .° Ficam declarados em estado de sitio, até trinta dias, o territorio do 

Districto Federal e o da comarca de Nitheroy no Estado do Rio de Janeiro. 
Art. 2. 0 O Podflr Executivo fica autorizado / a suspender o estado 

Projecto 'de sitio, dentro do periodo marcaào, deo.de que não necessite mais da 
medida excepcional. 

Art. :l·º Revogam-se as disppsições em contrario, 
Senado Federal, 16 de nove111bro de 1904. - ALBERTO .losÉ GONÇALVES, Presi-

dente interino. - JOAQUIM FER!j.EIRA CHAVES, lº Secretario interino. - THOMAZ 
DELFINO, 2° Secretario interino. 

E' annunciada a discussão upica do art. lº do referido projecto. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a palavra para decla rar 
a V. Ex. e à Casa que, depois do incidente havido e até que seja elle ultimado, à 
vista do convite que fiz, deixo dfl tomar parte na. discussão e vota<;ão do projecto, 
que estabelece o estado de sitio 11esta cidade e na comarca de Nitheróy. 

O Sr. Germano Hassloc~er ·- Sr. Presidente, venho 11 tribuna unicamente 
para justificar o voto divergente, que dei ao parecer da Commissão de Justiça. . 
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Propuz que o estado de sitio fosse concedido por prazo indeterminado. 
Dos proprios termos do projecto, que veiu do Senado, se depre-

Discussão do hende que fica concedido ao Governo a faculdade de suspender 
a execução da medida, desde que a situação se normalise e possam 

projecto 276. ser dispensados os recursos que lhe são concedidos. 
Parece-me, entretanto, que uma vez que o Poder Executivo 

é o responsavel pela ordem publica, é um tanto arbitrado da nossa parte, limitarmos 
e prazo do estado de sitio. 

Os nossos votos são para que dentro do mais breve prazo possível se possa 
tornar a situação normal, mas deveremos deixar ao Governo - esta é a minha 
opinião - a amplitude necessaria para agir. 

Uma vez que confiamos no Poder Executivo, concedendo-lhe a faculdade de 
suspender o estado de sítio, melhor seria que fosse o projecto acrnito com a modifi-
cação que propuz, isto e, com a indeterminação. 

Nada mais tenho a dizer. 

O Sr. Cassiano do Nascimento - Sr. Presidente, ouvi com a .attençáo que 
me merece o honrado Deputado que acaba de sentar-se. 

O momento, devo dizer, não é de discussão, e antes de acção, pelo que serei 
muito breve. 

Aproveito a opportunidade de me achar na tribuna, para dar uma explicação 
sobre o que acaba de declarar o nobre Deputado por Pernambuco. 

Não qualifiquei S. Ex. como envolvido na rebeldia; apenas declarei que sua 
acção infelizmente coincidia com a rebeldia que estava lâ f6ra. 

Eu não disse que S. Ex. se envolvera nesses acontecimentos, não tive o mais 
ligeiro intuito de irrogar esta injustiça ao nobre Deputado. 

Dada esta explicação succinta, entre propriamente no voto do meu ·honrado 
collega e antecesso·r na tribuna, o Sr. Germano Hasslocher. 

A idéa do honrado Deputado, decretandc o sitio por tempo indeterminado, tem 
um gravíssimo inconveniente : o momento é, como disse, antes de votos do que de 
perder tempo com discussões inuteis, quando o poder publico defende-se e defende a 
ordem constitucional. Parece-me que qualquer emenda neste sentido importaria na 
volta do projecto ao Senado, e iríamos perder tempo precioso para o restabelecimento 
da ordem constitucional; além de que, Sr. Presidente, si o Poder Executivo conseguir 
restabeler por completo a ordem na Capital antes de 30 dias, pôde não usar da 
medida, e si por acaso dentro de 30 dias, o que não é de esperar, o Governo não <> 
tiver conseguido, pedirâ novamente ao Congresso, que ainda estarâ reunido, proro-
gação do estado de sitio. 

O estado de sitio é sempre uma medid~ de alto alcance e relevancia, é a suspen-
pensão das garantias nacionaes; e, como tal, toda vez que o Congresso Nacional usa 
deste direito, consagrado pelo art. 34 · da Constituição, deve fazei-o com a maior 
reserva. (Apoiados, muito bem.) 

N6s precisamos sahir do estado de guerra em que estâ collocada esta Capital e 
co'Ilocar a situaçãó dentro da Constituição; e o meio, ao que supponho, é votarmos 
immediatamente o sitio. 

E sendo assim, ninguem p6de se queixar de que possa ser victima de qualquer 
vexame ou violação de seu direito. 

Sr. Presidente, co11cluo ·dizendo á Camara dos Deputados que o momento é, 
como proclamei no inicio destas considerações, antes de acção do que de discussão; 
penso que o sentimento geral da Camara estâ de accordo com as expressões que 
acabo de proferir (apoiados, muito bem!) e espero que todos, e cada um, colloque-
mos o dever que temos de prestigiar o poder constituído, de manter a Republica, 
acima de quaesquer melindres ou de quaesquer outras considerações. •(Apoiados; 
muito bem.) 

Tudo pela Patria, tudo pela Republica! (Apoiados; muito bem!) 

O Sr. Calogeras - Sr. Presidente, ricredito, e faço minhas as palavras rlo 
nobre leader da maioria, que e momento não é para fallar e sim para agir. 
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Não ha ninguem que não tenha a sua opinião definitivamente formada sobre a 
norma que deve seguir nos acontecimentos actuaes. (Muito bem; muito bem!) 

Nestas condições, acredito que a Camara andará bem acceitando o encerramento 
da discussão do art. 1' do projecto, que vou requerer. (Muito bem ! Muito bem !) 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) - Sr. Presidente, mantenho de pé a minha 
declaração, de não tomar parte na discussão e votação deste projecto, em consequeu-
cia da declaração feita pelo Sr. Cassiano do Nascimento. 

Aqui está o seu aparte (mostrando as notas tachygraphicas) tomado pelos tachy-
graphos - «Tudo demonstra que V. Ex. estâ de mãos dadas com a anarchia 'l 

rebeldia». 
VozEs - E lle jâ explicou. 
O SR. BRICIO FILHO - Nestas condições, Sr. Presidente, recebo a explicação de 

S. Ex., como um movimento ta rdio. Em outra qualquer circumstancia, eu a acceita-
ria; mas, desde que houve uma insinuação contra o meu caracter, peço licença para 
não acceitar a explicação de S. Ex. 

Aqui estão as notas tachygraphicas. São indestructiveis. Hão de ficar. Hão de 
perdurar. 

UM SR. OEPUTATO . ..;,... Jâ declarou que não ,estava isso no seu animo. 

O Sr. Presidente - A Camara ouviu e acceitou as explicações adduzidas pelo 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. (Apoiados.) 

Conforme determina o Regimento, na discussão unica segue-se o processo esta-
belecido para a 2ª; depois de dous oradores terem fallado, p1Jde-se pedir o encerr:i-
mento da discussão. 

J â · sobre o 1 d d b se pronunciaram ~ssurnpto ous ora ores, e, portanto, vou su metter 
a votos o requerimento de encerramento da discussão . 

Os senhores que approvam o requerimento quei~am levantar-se. (Pausa.) Foi 
approvado. 

Está encerrada a discussão do art. I • do projecto. 
Em seguida são successivarpente sem debate encerrados os demais artigos do 

projecto. 

O Sr. Presidente .._ Vae se votar. 
Em seguida são successivamente postos a votos e approvados em discussão unica 

os seguintes artigos do projecto. 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. r. • Ficam declarados em estado de sitio a té 30 dias o territorio do Districto 

Federal e o da Comarca de Nitheroy, no Estado do Rio de Janei ro. 
Art. 2.º O Poder Executivo fica autorizado a suspender o estado de sitio, dentro 

do período marcado, de~de que 11ão necessite mais da medida e~ .. cepcional. 
Art. 3. 0 Revogam-se as d1sRosições em contrario. 

Approvação do 

projecto 

O Sr. ].>residente - O projecto foi unanimemente appro-
vado, salvo reclamação em contrario. (Paurn .. ) 

O Sr. 'rineu Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, 
peço a V. fX· que faça consignar na ach que votei' contra. 

O Sr. Presidente - Eu disse que a approvação foi unanime, salvo reclamação 
em contrario. (Pausa.) 

A resolução vae ser enviada ao Sr. Presidente da Republica para a formalidade 
aa promulgação e publicação, ofliciando-se aó Senado do occorrido. 



NOTA 

Ainda os acontecimentos de 14 de Novembro. 

PROJE<J'l.'O 28 . 

]i}rn 12 de Dezembro, após a leitura da mensagem do Presidente da Repu-
blica, é aprese.nta,do pelo snr. F. Glicerio e outros o projecto prorogando o 
estado de sitio. A.' requerimento do snr. , F Glicer-io é concedida urgencia 
para o Senado deliberar immediatamente. Entra em segunda discussão. 
Oram os snrs. Gomes de Castro, F. Glicerio, Ramiro Barcellos, A.. A.zeredo. 
E' ence?'1'ada. E' approvado em votação nomi·nal. Em 19 é sem debate encer-
rada a terceira cliscussão. A.pprovado o projecto é remettido á Gamara dos 
Deputados. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO D E 12 DE DEZEMBRO. 

Srs. membros do Congresso Nacional - D evendo terminar no dia i5 do corrente 
mez o prazo do estado de sitio decretado pelo Congresso Nacional, venho submetter-

vos algumas considerações a respeito deste assumpto. 
Mensagem Comquanto a ordem publica já se ache restabelecida, conforme 

tive occasião de communicar-vos, todavia não foi ainda possível col-
her os delinquentes e concluir os inqueritos a que se está procedendo afim de apurar 
a responsabilidade de cada um dos indivíduos que contribuíram para a grave com-
moção interna de que tendes conhecimento. 

Para isto muito concorreu o facto de se haver r amificado a conspiração por 
alguns dos E stados da R epublica, de sorte que se tornou necessa1 io tambem realizar 
alli diligencias n o intuito de colher os delinquentes e obter documentos que devem 
instruir os alludidos inqueritos e cuja remessa o Governo aguarda. 

Cessando com a proxima terminação do prazo do estado de sitio a faculdade 
que comli'ete ao Poder Executivo de effectuar, sem os limites que em circumstancias 
ordir.arias lhe são impostos, as diligencias imprescíndiveis para que se possa elucidar, 
por completo, a verdade e promover a punição dos culpados, julguei indispensavel 
scientificarvos do que occorre, afim de que vos digneís toma< a prnvidenéia que, em 
vossa sabedoria, ·entenderdes acertada. 

Rio de J aneiro, 12 de dezembro de' 1904. - FR ANCISCO DE P AULA RODRIGUES 
ALVES. 

O Sr. Francisco Glycerio - Sr. Presidente, o Senado acaba de ouvrir a 
leitura da mensagem do Poder Executivo, que traz ao seu conhecimento o modo por 
que até aqu i se tem desempenhado das responsabilidades que lhe cabem na execução 
da medida votada pelo Congresso. 

Dos termos em que se contém essa exposição, vê-se bem que o Sr. Presidente 
da Republica ainda sente necessidade de pedir ao Congresso a continuação do <;eu 
indispensavel concurso, para a completa repressão dos ultimos elementos da revolta, 
e punição dos responsaveis. 

Assim, peço licença para submetter á r::onsideração do Senado, projecto de pro-
rogação do estado de sitio por mais 30 dias. O projecto vem assignado por mim e 
por varios Senadores. 

O sitio é, como o Senado sabe,_ um estado constitucional, regulado pela Consti-
tuição e pelas leis. Nem sempre esse conceito tem sido bem comprehendido, pois que, 
muitas vezes, apezar da boa fé dos que governam, estes são Jeyados a commetter 
excessos. 

Mas, sem que pareça parcial e estreito no exame de um tão importante facto 
politico, creio poder affirrnar que o sitio actual está consagrando na pratica a ver-
dade daquelle conceito jurídico, tal é a moderação, a corr~ão com que se tem havido 
o Governo na direcção dos seus actos (Apoiados.) 

Está se vendo que o estado de sitio actual, apezar da tendencia explicavel dos 
que com eHe governam para alguns excessos, está sendo visivelmente contrapesado 
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pelo espirito moderado e altamente justo dó Sr. Presidente da Republica. (Apoiados .. ) 
Este é o facto. 

Nestas condições, eu não teria, como não tenho, o menor escrupulo em propor a 
prorogação do sitio e votar por ella, por isso que, antes de tudo, apezar da neces~i
dade da punição dos culpados, antes de tudo, digo, influe no meu espírito a con-
vicção que tenho de que as pessoas e os direitos dos cidadãos brazileiros es tão per-
feitamente bem resguardados pela prudencia do Governo. (Ap oiados.) 

Assim, pois, peço licençil para submetter á consideração· do Senado o presente 
projecto, requerendo ao mesmq tempo a devida urgencia para a sl!la discussão e a 
dispensa de impressão afim de que tenha imm ediato andamento. 

Vem á Mesa e é lido o seguinte projecto. · 
Art. r. • O estado de sitio, decretado pela lei n. r. 270, de 16 de novembro do 

anno corrente, pa ra esta Capital e a comarca de Nictheroy, é prorogado po•r trinta 
dias. 

Art. 2. • R evogam-se as disposições em contrario, 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1904 . - Francisco Glycerio. - Lopes Cha-

,·es. - Brazilio da Luz. - Felippe Schmidt. - G. Richard. - Oliveira Fig ueiredo. 
- Lourenço Baptista . - Olympio Campos. - Moniz Freire. - Siqueira Lima. 
Gonçalves Ferreira . - Rosa e Silva. - Benecjicto Leite. -· H ercilio Luz. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Francisco Glycerio requer urgencia para 
que o proj ecto, que offereceu e acaba de ser lido, entre immediatamente em discussão, 
e, neste sentido, vou consultar o Senado. 

Consultado, o Senado concede a urgencia. 
O Sr. Presidente - A' !vista da deliberação que o Senado acaba de tomar, 

vou submetter á discussão o projecto. 
O Sr. Gomes de Castro (1) - Peço desculpa aos illustres signatarios do pro-

jecto para manifestar-me cont~a a adopção delle. E o faço violentando o meu 
estado actual, que não póde ser mais deploravel. 

za. disc. d9 Si estivesse presente quando se votou o primeiro estado de sitio, 
que ora se p~et~nde prolongar, teria negado o meu voto, e o faria 

projecto 28 porque o il!ustre Preside n ~e da Republica, em mem:agem dirigida 
ao Congresso, qeclarou que a ordem publica estava restabelecida, a 

c9ipmoção que se tinha dado na cidade havia sido abafada, e insinuou a necessidade 
do sitio unicamente para apurar a r.esponsabilidade dos envolvidos nessa com· 
moção. 

Já, a meu ver, o primeiro sitio decretado era desnecessario, porque, para apurar 
responsabilidade não se precisa flessa medida, é o regímen da lei commum, é o pro-
cesso criminal na jurisdicção a que pertencer. 

Ota, senhores, pela Constituição, ha duas hypotheses unicas am que se pôde 
declarar o sitio : dado o a taque de forças estrangeiras e no caso ·de commoção 
intestina. 

A commoção interna, que ppdla ser invocada para este caso, tinha desapparecido, 
a revolução tinha sido, felizmente, debellada, estava a ordem de novo implantada no 
ponto do· paiz em que h avia sido alterada. Isto quem diz· é o Presidente da R epublica, 
em mensagem solemne dirigida ao Congresso. 

Estavam envolvidos nessa çommoção a lguns membros do Congresso· Nacional; 
mas a propria Constituição dá ps meios de tornar effectiva a responsabilidade desses 
privilegiados, que é pedir ás Camaras respectivas licenças para serem processados 

Não podia haver receio de que a Camara ou o Senado se negassem a concedei-a 
- a Camara, porque, além do patriotismo de seus membros, ha o facto recente ela 
licença concedida pa ra o proces90 do Sr. Varela em facto muito menos g rave. 

Não era de suppor que u111 a corporação tão illustrada e patdotica recusasse 

(1) Este discurso não foi 1'evisto pelo orador . 
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licença para processar a um. me$rno individuo, por Hm facto mais . grave do qu·~ 

aquelle para o qual já havia ella dado liqmça. Seria até injurioso supfX>r que o Con· 
gresso se recusasse a conceder licença para o processo de algum de seus membros 
que, infelizmente, se tinha envolvido na comrnoção. 

Ora, não se achando o paiz em nenhum dos casos da Constituição a que acima 
me referi, não sei como é que vamos votar a r~rorogação do sitio. 

Sr. Presidente, ouvi o nobre Senador por S. Paulo, autor principal da ·medida, 
fazer o elogio do Sr. Presidente ela ReP.ublica pelo uso moderado dessas attribuiçõ~s 
do estado de sitio. 

Faço côro com o illustre Senador. Q, nobre Presidente ela Republica tem sido 
um governo moderacl,0, não tem abusado desta franqueza que não é tão lata quam11 
se pensa, porque a Constituição marca os effeitos do sitio e nós não· temos aqui a lei 
militar, temos o sitio cujos limites a Constituição estabelece. 

Mas tambem é certo que os nossos liberaes republicanos parece que não sabem 
viver sinão sob a sombra protectora do sitio. 

Tem ~ido uma desgraça neste paiz : á excepção cio Sr. Dr. Campos Salles, todos 
os outros governos não teem sabido defender a ,ordem sinão com o estado de sitio. 

Os outros podiam allegar que a commoção estava ainda nas ruas, facto que 
agora não se dá. A sedição foi vencida. 

Por conseguinte, limito-me a estas considerações · como um protesto contra o 
abuso que se tem feito desta medida, que a Constituição, cautelosamente, restringiu 
a dous casos : invasão de tropas estrangeiras e commoção intestina. .. 

Felizmente Catilina não 1ros oate á porta, e que me conste, a não ser o recente: 
facto occorrido no Acre·, não me consta que fon;as estrangeiras tenham invadido 
pontos do territorio nacional. 

Relativamente ~ inva~ão peruana no territorio do Acre não foi pedido o estado 
de sitio para aquella parte do territorio, naturalmente P,Orque o governo que alli 
existe é militar. 

Para evitar, Sr. Presidente, o trabalho de mandar á Mesa a minha declaração 
de voto foi que tomei a liberdade de fazer esta declaração. 

Conto que a medida. será approvada; mas que fique ao menos registrado nos 
rinr.aes que o menos importante dos representantes nesta Casa (não apoiados) 
negou-lhe o seu concurso, no desejo muito meritorio de fazer com que o Sr Presi-
dente da Republica continue a governar com a sabedoria que todos lhe reconhecem 
sem esta muleta do estado de sitio. 

Senhores, a verdade é esta : o estado de sitio humilha o cidadão; isto de não 
poder qualquer pessoa manifestar o seu pensamento porque não tem para isto licença 
é hl'milhante. 

Um escriptor, aproveitando a tregua que o estado de sitio estabeleceu, lembrou-
se de fazer um estudo sobre historia antiga, e escreveu dous artigos : um sobre 
o Diluvio, e outro sobre A guerra, de Troya. 

O artigo intitulado O Diluvio era um artigo instruotivo, e o outro sobre a 
gu'erra de Troya, um verdadeira mimo, !itte.rario. 

No ultimo destes artigos, esse esc~ipter lembrara o facto de Aohilles ten,do ven-
cido a Priamo e levado de rastos o corpo_ .deste em torno dos muros da cidade, 
quando deu por si, deparou com o velho pae de P.riamo que lhe beijavlj as mãos 
dizendo-lhe : "Beijo a mão que matou meu filho'" e pedia em lagrimas o seu cada. 
ver para poder pr.estarlhe as honras funebres. O guerreiro, que não era da mesma 
religião, e que pertencia ao paganismo, chorou e entrego~ áquelle velho pae os des· 
pojos mortuarios de Priamo, para allivar-lhe aquella .grande dôr, que lhe pedia o 
grande favor de lhe conceder o corpo de seu filho 

Não sei, Sr. Presidente, qual a allusão que ·encontraram nesse artigo, nem posso 
mesmo affirmar que fosse por esse ou por outro artigo semelhante, o facto é que 
esse escriptor foi convidado a não proseguir •nessas publicações. ' 

Sr. Presidente, tenho muito prazer em acompanhar o illustre Sr. general Gly-
cerio no reconhecimento de que o adual Governo tem agíclo com a maxima modera-
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ção, o que aliás é mais um argumento em favor da these que sustent0, isto é, .-Je 
que o estado de sitio não é mais necessario. 

Ora, sl E. Ex. tem sabido manter o imperio da lei, por~ue pede a sua sus-
pensão? 

E' passivei, Sr. Presidente, que não esteja com a razão. Estou cercado de dou-
tores que conhecem isto melhor do que eu, e si aventurei esta palavra foi unicamente 
para salyar a minha propria responsabilidade. ' 

Querem licença, terminado o prazo do sitio, para processar Senadores e Depu-
tados que estejam envolvidos neste infeliz mo~imento armado? 

Dai-a hei, desde jâ hypotheco o meu voto. Mas apurar responsabilidades so!J, o 
estado de sitio - e foi este o motivo dado pelo Governo -- não concedo, porque isto 
nunca foi objeoto de sitio. Apuram-se ~esponsabiÍidades no juizo, conforme as leis 
protoctoras do processo. 

Apu~ar responsabilidade sem as fõrmcrlas, em estado · de· sitio, é exercer a vin· 
gança, é .pôr de lado a justiça. 

Por.. conseguinte, Sr. Presidente, si não ha outra razão a lém desta, a de apurar 
responsabilidades, esta não colhe, porque estas responsabilidades estão sendo apura-
das como . seriam si não estivessemas sob o sitio. 

Nestas condições, e para evitar uma declaração de voto, feitas estas pondera-
ções, concluo affirmando que votarei contra est'e projecto. 

O ·sr. Francisco Glycerio - (1) Sr. Presidente, 0111vi com religiosa attenção 
tudo quanto acaba de diz~T o veneravel Sr. Senador pelo Maranhão, e si alguma 
cousa tenho que estranhar na sincera e elevada oração de S. Ex., é que ella não fosse 
proferida logo que o Senado votr.sse o projecto que tive a honra de submetter ao seu 
criterio, porquanto as palavras do Sr. Senador devem ser recebidas e apreciadas na 
justa medida da intenção que a elias presidiu. 

O nobre Senador estâ exerpendo a elevada funcção espiritual de aconselhar ao 
Poder Executivo a continuação da sua moderação na deducção das consequencias 
dp estado ·de sitio. 

De facto, Sr .. Presidente, prestando-se a devida attenção aos conceitos emittidos 
pelo honrado Senador, bem se vê que elle não nega a constitucionalidade do estado 
de sitio ... 

O .SR. GOMES DE CASTRO~ Não nego? 
O SR. l:'RANCISCO GLYCERIO - ... mas o considera, pelo 1•ontrario indispensavel, 

attentas as pal<1vras da mensa~em do Poder Executivo, quer dizer - S. Ex. não 
se sente constrangido em concefier ao Poder Executivo a medida por mim proposta 
no Senado, mas exhorta o chefe da nação a que continue a conduzil-a com a mesma 
moderação. de sempre. 

O SR. GoMES DE CASTRO - Eu disse o contn1rio, ou então não soube o que 
disse. Realmente uma deduccão dessas,. .. (Risos.) 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Eu não sou oprigado a regular-me pela fórma 
material do discurso do honrado Senador. 

O SR. GoMES DE CASTRO -e- Certamente. V. Ex. é apenas obrigado a não me 
attribuir idéas e pensamentos qµe eu não disse e não tenho. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perçl.õe-me. Guardado sempre o respeito que devo 
ao honrado Senador, estou no direito de interpretar as palavras de S. Ex ... 

O ~R. GOMES DE CASTRO -- Perdõe-me. Essa não é a questão. V. Ex. ha de 
reconhecer que, não obstante \> grande respeito que lhe devo, tenho o direito de 
reclamar contra a que ~e attripue e eu não disse. 

O SR. FRANCISCO GLYCERJÇ - Bem V. Ex. está nesse direito, não ha duvida 
alguma, me,mo porque deseja manter certa coherencia com as suas palavras ante-
riores. Eu, porém, não estou fóra do meu, dando ás palavras do honrado Senad,or a 
devida interpretação. 

(1) Este discurso não foi nivisto pelo orador. 
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o. SR. GOMES DE· CASTRO dá um aparte. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perdôe-me. Não se trata agora sómente da inter· 

pretação que já dei. 
Sr. Presidente, si eu pudesse, por ventura, descobrir algum apparente funda-

mento juridico na impugnação opposta pei·;i honrado representante de Maranhão, 
este seria a allegaçã~ de que a commoção intestina havia desapparec.ido. 

O SR. GOMES DE C11.srno - Quem disse isto f9i o Sr. Presidente da Republica; 
não fui eu. E já o disse _duas vezes. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Sr. Presidente, o estado de sitio ou é concedido 
quando se ' trata de um~ invasão de \nimigo externo, .ou quando se trata de uma 
commoção intestina. O facto da commoção deu-se materialmente. O nobre Senador 
não nega este facto; esteve ao alcance de todas as vistas. 

Entretanto, eu desejaria que o nobre Senador pelo Man\nhão me dissesse qua,ndo 
cessam os effeitos de uma commoção intestina ... 

O SR. GOMJ):S DE CASTRO - Ora,, isso é muito vago. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Não, senhor. 
O SR. GOMES DE CASTRO ·- Para apurar responsabilidades nunca foi preciso 

o estado de sitio. ' ' · 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perdõe-me; não faço mi;iis do que tirar a~ illações 

dos precedéntes. historicos do Brazil, quer sob ·o lmP._erio, quer ~oh a Republica. 
O sitio perdura ainda m,esmo depois que o facto material da .com moção se dá ... 
O SR. ' GOMES -DE CASTRO - Eu não disse isto. , , · 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perdõe-me; eu não disse que o nobre Senador 

tenha dito isso. 
O SR. LOPES CHAVES - Elle é que esti(t dizendo. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Eu é 4ue estou dizendo. O . facto ma\erial da 

commoção se dá. a repressão tambem material se dá; cessa a commoção material. 
Mas ·até onde vão os effeitos dessa commoção '! l,sso ' é ' dependente de uma operação , ' 
lenta e difficil. 

E' por isso que os estados de sitio concedidos se prorogam e geralmente,. segundo 
as normas parlamentares, se diz que os sitias se prorogam para apurar responsa-
bilidades. ' 

Eu não desejawa, apezar de fallar com o devido cuid<1do, alludir á necessidade ... 
O SR. GOMES DE ~ASTRO - Por essa theoria, uma vez votado o estado de sitio, 

nunca mais se levanta, porque é passivei ainda estar incubada uma sedição,. 
O SR. FRANCISCO GLYOERI0 ,- Foi por isso que me fiz bem claro, fiando da 

perspicacia do Senado, que não visse nestas palavras a mais remota allusão. a perigos 
não conjurados. 

No Governo do Sr. Campos Salles é certo .que S. Ex. não foi obrigado ... 
o SR.• GOMES DE CASTRO - Elle teve esta gloria. 
o SR. FRANCISCO GLYCER!O - ... nem a decretar o sitio por si ... 
O SR. GOMES DE CASTRO - Mas, houve c;u não motivos. sérios para a decretação? 

. O SR. FRANcisco GLYCERIO - ... nem a pedir ao Cpngresso a sua decretação, 
porque não teve iguaes motivos. 

O SR. GOMES DE CASTRO - .E11tão, V. Ex. não estava aqui. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - E'stava presente. O nobre Presidente da Republica 

de então não se sentiu coag.ido. 
'O SR. GoMEs DE CASTRO - Oh.! A cidade inteira alvoroçada. !... 
o s11-. FRl\NCISCO .DE C)l.S1'RO - V. Ex. está esquecido dos factos. 
O SR. GoMES DE CASTRO - · Esquecido? ! Os Srs. Ministros :;ictuaes da Fazenda 

e da Viação e eu por um trii que somos esmagados a. patas de cavallo defronte do 
palacio do Ministeio da Justiça! 

O SR. FR)l.NCisco GLYCERlO - Sim; mas ha de dar-me licença o nobre Senador. 
O Sr. Cainpos Salles encontrou-se na mesma situação de pert1.1rbações nas ruas. 
Durante tres dias, a mesma cousa · aconteceu ao ~r. Dr. Rodrigues Alves. Durante 
tres dias a cidaêle esteve -em estado de sitio, posto pela multidão á propriedade e á 
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vida dos cidadãos; mas , ç!urante esse psriodo, o Sr. Dr. Rodrigues Alves não pediu 
o sitio ... 

O SR. GOMES DE CASTRO - E fez muito bem. 
o SR. FRANCISCO GLYCERI.O - ... só pediu quando a revolução explodiu. 
Já vê, pois, o nobre ·s e.nador, que não ha paridade de casos, 
O SR. RosA E SILVA - Apoiado. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Não comparei. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Comparou ainda agora. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Dis~e que foi muito honroso para o Sr. Campos 

Salles ter sido o unico Presidente da Republica que até hoje não pediu estado de 
sitio. 

O SR. A. AzEREDO -l.. ·Si a revolução tivesse explodido, elle o teria solicitado. 
o SR. GOMES DE CASTRO - Não duvido; mas o facto é que não pediu_. 
O SR. A. AzEREDO - Foi mais feliz que o a:ctual Presidente da Republica. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - F,oi mais feliz. 
O SR. GOMES DE CASTRO - A minha questão é da disposição terminante do artigo 

da 'constituição, que só adrrtitte o sitio quando ha invasâo estrangeira ou grave 
commoção no paiz. 

O SR. FRANCISCO GLYcERIO - A questão é que V. Ex. disse que o Sr. Campos 
Salles, nas mesmas éondições, não pediu o estado de sitio; e cu disse : não, senhor; 
não estava nas mesmas condições. Elle se achava deante de arruaças, como o Sr. 
Rodrigues Alves. Este, como aqueUe, não pediu estado de sitio sinão quando das 
arruaças se passou a vias de facto, sob a fórma de uma revolução. (Apoiadbs.) 

Este é o facto; e os casos, pois, dos Srs. Campos Salles e Rodrigues Alves não 
se _assemelham sob este aspecto irrpportante. 

O SR. RosA E SILVA - Ap~i1do. . . . 
O SR. A. AzEREDo... E mnguem se lembrou ainda do occorndo no governo 

do Sr. Pruriente de Moraes, que, após o a ttentado de s novembro, prorogou a sitio 
constantemente, suspendendo-o por 24 horas afim de se proceder á eleição. 

O. SR. F. GLYcERIO - O fapto do Sr. Prudente de Mor.:ies pode ser, por mim 
e pelo honrado senador. por Matto Grosso, apreciado com a devida imparcialidade 
Devia , podia dispensar o estado de sitio um Presidente da Republica, que foi atacado 
em sua propria pessoa em u ma praça de guerra? Não; o sitio .fo: concedido e igual-
me\lte prorogado, e não me consta que com o protesto do. honrado senador pelo 
Maranhão. 
. O. SR. GoMES ilE CASTRO - 1Votêi o estado de sitio. Não nego o que faço. 

· O SR. A. AzEREDo - Eu voti:i contra. 
O SR. R AMIRO BARCELLOS - E havia conflagração quando- V . Ex. ·:votou? 
O SR. GOMES DE CASTRO - Sim; havia. 
o SR. RAMIRO BARCELLOS ~ 'onde? 
o SR. GOMES DE CASTRO - E;u direi. 
Ü SR. FRANCISCO GLYCERIO -· N'ão havia conflagração alguma. Houve um grave 

attentado contra o Presi.dente da Republica . Todas as medidas n'°cessarias a reprimir 
esse facto e suas consequencias, foram legitimamente pedidas ao Congresso pelo 
governo de então; mas a prorogação se · dell ; por entender o Executivo, depois de bem 
apreciar as circumsta:F1cias, que ella- era necessaria. (Pausa.) 

Sr. Presidente, o sitio foi de~retado den_tro das formulas c01:stitucionaes; a pro-
rogação do sitio é pedida dentro das restrictas formulas constitúcionaes. 

T enho dito, Sr. Presidente, 0 sufficiehte, segundo me parece, para fundamentar 
e justificar o meu projecto e des\!java que a medida fosse votada realmente com a 
maior. amplitude no debate, sen1o ella estudada em todos os seus detalhes, fins e 

.propos1tos. 
Não tenho inten(/ãO de oh.ter, por' 1meio de palavras e reticencias cabalisticas, uma 

medida de tal ordem. 
Submetti ól 'projecto á' consjderação do· Senado. e estou satisfei~o que tivesse ' 

tomado parte no debate o illustr~ representante do Maranhão. 
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Respeito muito as intençõe.s com que S. Ex. entrou neste debate e estou certo de 
que o nobre Senador, pesando as circumstancias, dará seu assentimento á medida pro-
posta. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Gomes de Castro (1) - Sr. Presidente., sou obrig·ldo a occupar de novo 
a fi'ibuna, cansando o Senado, não só pelo grande resp~ito que vote 110 honrado Sena-
dor por S. Paulo, como para arredar de mim a situação desagradavel que S. Ex. 
me creou. 

Eu sustentei que o sitio só é legitimo nos termos precisos da Constituição. 
Esses termos são : quando ha invasão de forças estrangeiras ou quando ha com-

moção intestina. 
Na actualidade desses flagellos, é passivei que a lei, pelas suas fórmulas não per-

mitta que a acção do poder que deve defender a sociedade e as instituições, seja tão 
prompta, energica e efficaz como com a suspensão dessas tórmulas. 

Ora, Sr. Presidente, é o Executivo, é o honrado .Sr. Presideate da Republica quem 
vem, por duas mensagens, declarar ao Congresso que a revolução, isto é, o tumulto, 
a agitacão ... 

o. SR. COELHO E CAMPOS - A revolta. 
O SR. GOMES DE CASTRO - ... estava subjugada, ou jugulad·~,. como se diz hoje. 
Não ficou nisto. S. Ex. fez o panegyrico da força armada, afiançando aos repre-

sentantes da Nação que podiamas depositar plena confiança nas mesmas forças. S. 
Ex. queria esta medida, que se chama o estado de sitio, para apurar ·ainda respon~ 
sabilidades; porque, infelizmente, estavam envolvidos no movil):lento creio que dous 
Deputados e um Senador isto é, pessoas privilegidas. 

Ora, este sitio não é aquelle de · que trata a ·Constituição. 
Mas o nobre Senador por S. Paulo como que descobriu uma intenção occulta, 

admirando-se de que eu, que votára ó sitio no tempo do Dr. Prudente de Moraes, 
viesse agora recusar a mesma. medida pedida pelo actual Presidente da Republica. 

Comecei, Sr. Presidente o meu discurso affir-mando, como o nobre Senador , por 
S. Paulo, que realmente sob estado de sitio, não pócte· haver ni:iior modéração do 
que a do actual Governo. Declarei isto, c,reio, em voz bem alta. 

Salientando o nobré Senador por S. Paulo este contraste entre a minha opinião 
hontem, concedendo o estado de sitio solicitado pelo Sr. Dr. Prndente de Moraes, e 
a que venho de manifestar, negando a mesma medida ao Sr. Rodrigues Alves,pareceu-
me que S. Ex. procurou patentear a maior má vontade de minha parte em relação 
ao actual Governo e a maxima boa vontade em relação ao Governo do Sr. Prudente 
de Moraes. 

S. Ex., que gosta de determinar bem as differanças entre ·estas situações, tanto 
assim que gastou parte do ·seu discurso para mostrar que o Sr. Campos Salles não 
pediu o estado de sitio,. não pelo facto de não ser sympathico á medida, mas porque 
della !'.ão precisou ... 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Eu não disse que o Sr. Dr. Cami;os Salles não 
pediu o estado de sitio porque não gostasse da medida; disse, s;m, que o Sr. Dr. 
Campos Salles não solicitou esta medida porque della não tinha tido necessidade. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Eu apenas lembre! este facto em honra do illustre 
paulista, porque foi realmente S. Ex. o unice presidente ela Republfca que tem go-
vernado até hoje sen:. estado de sitio. Não discuto si S. Ex. precisou ou não do sítio; 
o ql\e é facto é que não o pedi11. 

Agora, Sr. Preside11te, vou responder ao nobre Senador por S. 'Paulo, no ponto 
em que S. Ex. como que deixou transparecer uma . má vontade de minha parte em 
relação ao. actual Governo. 

(1) Este discurso não foi revisto pele orador. 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL, IV. 



- 50-

Dei o estado de sitio solieitado pelo Dr. Prudente de Moraes, é verdade, ·m:1s 
pouco tempo depois arn,pendi-me, e arrependendo-me, prometti a mim mesmo qu.;-
nunca mais daria estado de sitio, arrependimento que senti pelos abusos cpmmettidos 
por aquelle governo. 

Vou dar a razão· por que votei o estado de sitio ·naquella occasião. 
Em primeiro Jogar, porque o Sr. Dr. Prudente de Moraes - justiça lhe seja 

feita - não era destes homens que mais prezasse o arbitrio; o seu governo, em-
quanto não foi perturbado! foi um governo, póde-se dizer, moralizado a este res. 
peito. 

o SR. COELHO E CAMPOS - E foi, effectlvamente. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Em segundo Jogar, foi atacado em uma praça de 

guerra por um assassino, escapando milagrosam.ente do ataque, succumbindo nelle o 
Ministro da Guerra, e ficando á morte um official wperior do exercito. Immediate-
mente pediu-se o estado de sitio. 

O ataque ao então Presidente da Republica, não havendo motivo pessoal de 
odio que armasse a mão do assassino contra o individuo, era manifestamente omeio 
para affastal-o o Governo, havia naturalmente interesse politico em arredar do Go-
verno o individuo que então occupava a primeira posição do paiz. 

O nobre Senad.or por S. Paulo me perdoe si sou forçado a recordar factos. 
Muito injustamente, esse movimento foi attríbuido a cidadãos da maxima impor-

tancia. Entre esses, o illustre Senador por S. Paulo passava como um dos cabeças 
desse movimento. 

Not.e o Senado que nunca deixei de fazer ·ao nobre Senador por S. Paulo a 
justiça a que S. Ex. tem direito. 

Mas a verdade é que o movimento tinha feito explosão, e a sua paternidade era 
dada a pessoas da maxirna impcrfancia, tidas como seus chefes. 

Não preciso recordar ao Senado quanto ~alia o nobre Senador por S. Paulu. 
S. Ex. era o chefe incontestado ~e um partido, que era conhecido por tres inicia·~s 
- P. R. F .... 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO -- A' sombra da cuja bandeira foi V. Ex. eleito. 
O SR. GOMES DE CASTRO. - 1 .. e esse partido, póde-se dizer, era o Brazil inteiro 

ou, pe\o menos, a sua maioria. 
O SR. FRANCisr.o GLYC:ERIO ~- Sob a sua bandeira V. Ex. foi eleito .... 
o SR. GOMES DE c~sTRO - Não duvido. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - ,- E era um dos soldados mais disciplinados. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Eis aqui o maior culpado da minha eleição (a"pon-

tando para o Sr. Benedicto Leite~. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO -- Tive a honra de ser seu chefe. 
O SR. ,GOMES DE CASTRO - ;Não; V. Ex. nunca teve a honra de ser meu chefe, 

não só porque nunca o foi, e me~mo porque si o fosse não tinha honra alguma por 
isso. E não digo isso porque firasse contristado com a honra de ser soldado do 
illustre Senador 1 pois eu aqui o ~ou, todos os dias, um pouco indisciplinado, é ver-
dade, mas não para atacar o Gov,erno ou mesmo para substituil-o; porém para impe-
dir que elle faça aquillo que julg9 não ser conveniente. 

Si tivesse· tido a fortuna de rrerecer alguma consideração do Senado affirmo ao 
honrado Senador que se teria pqupado ao Thesouro algumas dezenas de contos de 
réis. 

Vou sentar-me. O meu fim é o bem da Nação. V. Ex. vê que, no ultimo quartel 
da vida e perseguido de enfermidades, não posso ter eu aspirações. 

Observo ainda que dei o estac,lo de sitio ao Sr. Prudente de Moraes, nãe havendo 
a declaração expressa de S. Ex. 11º Congresso, como fez o actual Sr. Presidente· da 
Republica, de ter o barulho ou 11\otim, ou como melhor nome tenha, desapparecido, 
por ter sido jugulado - é o termo - e não se tratava apenas de apurar responsabi-
lidades, isto é, saber quem tinha ~ornado parte, quaes tinham sido os seus autores ou 
cumplices para serem ptlnidos. 

Apurar responsabilidades nupca foi motivo de sitio, porque ellas se apuram, 
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entre os povos civilizados, por meio de processos em que se dão aos réos ou accusadog 
as garantias de defesa que o direito natural, a razão e a consciencia ·humana não 
podem dispensar. 

Isto é o que se chama apurar responsabilidades, é processar o indivfduo; mas 
para processar não é preciso sitio. 

Essa declaração importa implicitamente - si não tivesse sido explicitamente -
declarar que o motim, o barulho, a revolta, como o honrado Senador quizer, estava 
vencido porque não é durante o tiroteio das ruas, o estridor das armas, o espoucar 
da artilharia e das bombas que se vae processar os chefes, mas quando estão ven-
cidos, quando não ha mais perigo nem o ~nenor receio da influencia dos accusadcis. · 

O estado de sitio suppõe a actualidade. do perigo. 
O Sr. Senador por S. Paulo e o Senado, que naturalmente sempre ouve com 

muita attern,:ão e quasi sempre segue as opiniões de E. Ex. o dirão. Eu faço o que 
posso, defendo a minha responsabilidade quando se trata de despojar o meu paiz da· 
Constituição que lhe deram. 

Terei, si me achar com vida e saude, c.ccasião de dizer mais alguma cousa a 
respeito desta questão de estado de sitio. 

Tenho a infeEcidade de pensar de modo diverso de alguns illustres Senadores. 
Isso para mim é vexaforio, porque essa divergencia me faz suppor que estou em 
etro; mas na minha idade, Sr. Presidente, e muito difficil desarraigar convicções de 
princípios que se tem como verdadeiros. · 

Espero que o honrado Sefiador continue a ter commigc> paciencia, releve-me essas 
pieguices de velho e não me attribua intenções que não tenho. 

A minha intenção é a i;nelhor p.ossivel. 
Como o honrado Senador, eu reconheço que o Governo tem sido moderado. Faço 

votos para que continue a ser e a melhor prova de moderação que podia dar era dis-
pensar esses tres ou quatro dias que ainda restam de estado de sitio e não vir pedir 
a prorogação por mais 30, que excede do tempo da reuni.ão do Congresso, abrindo 
para si na faculdade lata de prorogar por sua conta o estado de sitio. 

De sorte que não sabemos quando a Constituição voltará a ser lei. 
O honrado Semidor, por esta theoria das commoções dormentes e incubadas, 

chega a essa consequencia que, uma vez concedido o estado de sitio, nunca mais é 
possível suspendel-o, porque não se p6de affirmar, nem siquer conceber, que a vic-
toria material, que a luta armada vencida tenha levado' a convicção do erro ao espí-
rito de todos os revolucionarias; pelo contrario, si elles se conservam calados é 
porque a occasião não é opportuna. Logo que se offereça a opportunidade elles se 
manifestarão, está claro, e, para evitar isso, seria melhor nunca mais suspender .o / 
estad<> de sitio e, para ser mais logico, seria melhor suspender a Constituição toda; 
não ter, mais Camara nem Senado. 

O SR. A. AZEREDO - Foi isso o que se pensou fazer. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Foi isso o que se pensou fazer? 
O SR. A. AZEREDO - Os que quizeram fazer perderam a partida. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Isso é um remoque, e si é, o nobre Senador não e·· 

generoso; trata-se de vencidos ... 
O SR. A. AZEREDO - Peço a palavra. 
O SR. GOMES DE CASTRO - ... já lhes basta o amargurado mallogro das .suas 

esperanças e a perspectiva do castigo que merecem; não lhes venha aggravar ess•1 
amargura o· remoque de V. Ex. 

O SR. A. AzEREDO - Não fol remoque. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Não trato do que elles gueriam fazer; isso não é da 

minha conta, é da delles. O nobre Senador p6de ficar descansado, não ha aqui 
nenhum Senador que ficasse mais satisfeito com o mallogro dessa tentativa do que eu. 

O SR. COELHO E CAMPOS -- Acredito; conheço o espirita conservador de V. Ex. 
O Stt. GOMES DE CASTRO _: Tive sempre a honra de estar em opposição ao 

honradó Senador por S. Paulo, quando S. Ex. era um dos luzeiros liberaes e eu, 
como conservador, sempre estive, contra o nobre Senador, ao lado da Constituição; 
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e r,ão admira, pois que S. Ex. esteja contra a Constituição, porque foi sempre esta 
a theoria de seu partido - clamar pela Constituição - quando estava debaixo e 
- desprezai-a e calcai-a aos pés - quando estava de cima; essa foi sempre a theoria 
do seu .partido. ' 

o SR. FRANCISCO GLYCERIO dá um aparte. 
O SR. GOMES DE CASTRO - O que elles· queriam não era cousa boa, disso estou 

convencido, porque, na verdade, .S. Ex., o actual Presidente da Republica não tem 
praticado actos que possam provocar uma revolta armada. 

Não; S. Ex. tem sido realmente um homem moderado. Póde ter commettido 
erros - e eu estoo convencido de que os tem commettido. Si fosse occasião opportuna 
eu teria muito que Liizer a respeito, mas isto não autoriza um levante armado contra 
a autoridade legal da Republica e contra a sua Constituição. 

Estou convencido de que a nossa má situação, os males de que nos queixamos 
é o resultado directo das dictaduras que temos· tido; os males praticados se accumu-
laram e levaram-nos ao estado em que nos achamos. 

Mas, substituir um Governo legal, eleito, por uni governo acclamado por sedi-
ciosos, por uma diétadura, seria realmente perder na troca. · 

Isso íelizmente está passado; trata-se agora de apurar as responsabilidades; 
mas, para apurar responsabilidades ahi estão os tribunaes, porque mesmo no estado 
de útio esses réos não são tirados dos seus tribunaes ... ao men-os não devem ser. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex. que me descu'lpe ter occupado outra vez a attenção 
do Senado, reeponsabilizando por esse facto o honrado Senador por S. Paulo. (Muito 
bem; muito bem.) 

O Sr. R.amiro Barcellos (*) - Sr. Presidente, o Senado sabe que tive a 
honra de apresentar em sessão 1º dia 16 do . mez de novembro o projecto de sitio, 
aliás subscripto por grande numero de membros desta Casa. · 

O illustre Senador que acaba de orar, d!scutindo o actual projecto de prorogação; 
referiu'se ao primitivo e diss_e que não lhe teria dádo o voto por não haver no paiz 
uma só das condições que reclarriam ou dão direito ao Congresso para prodamar o 
estado de sitio. . 

Essas condições., como sabemos, são duas : a de invasão de territorio nacional 
por · forças estrangeiras ou a de {frave commoção intestina no paiz. 

S. Ex. foi além; disse ,que se deve comprehender que o rernedio do estado 
excepcional do sitie» é sómente applicavel na actualidade da invasão estrangeira '->!l 

da · grave commoção intestína. 
Senhores l A todo . homem é licito mudar de conselho, modificar as suas opiniões, 

como diariamente testemunhamo\; da parte dos que, com sinceridade, expressam o 
estado a·ctual das suas consclencias. Apezar, porém, das explicações dadas pelo 
illustre Senador, impugnando o projecto actual, apezar do seu modo de encarar a 
decrr::tação do estado de sitio P'!ra o Sr. Prudente de Moraes e do seu modo de 
encarar a decretação .do estado de sitio actual, talvez por difficuldade de compre-
hensão das intenções sempre muifo puras e leaes de S. fac, não percebi <,1inda como, 
no espfrito de S. Ex., no dia 12 dfJ novembro de 1897 havia a agitação e grave com-
moção intestina no paiz, com a actualidade capaz de determinar o voto de S. Ex., sem 
protesto, ao estado de sitio conct'jdido áquelle Presidente. Onde estava, pergunto eu 
ao nobre Senador, a agitação de agora no dia 12 de. novembro? 

O SR. GDMES DE CASTRO - ,Eu disse. 
o SR. RAMIRO BARCELLOS - Onde a actualidade? Nos ,espiritos? Só; porque, nas 

ruas, ella não existia. Em toda a parte do territorio nacional, não havia uma unica 
desordem. · 

O SR. GOMES DE CASTRO - V. Ex. me permitte um aparte? 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não, V. Ex. ha de me permittir que continue. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Não; ha de _permittir o aparte, qqe é este; o Presi-

dente actual declarou em duas mynsagens que não existi'a mais .desordens .... 

(1) Este discurso não foi revi~to pelo orador. 
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o SR. RAMIRO BARCELLOS .- Chegarei lá. 
o SR. GOMES DE CASTRO - ... e o outro nada disse. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - O Presidente da Republica, contra cuja · pessoa 

houve a tentativa de assassinato em 5 de novembro, não mandou dizer, no dia 12 ao 
Senado que houvesse estado profundo de commoção no paiz e, si o tivesse feito, era 
dever de S. Ex., que votou pelo estado de sitio, analysar si o facto era verdadeiro, 
porque a responsabilidade do voto era de S. Ex., assim como foi minha, quando 
combati por estes motivos .. 

Estão aqui (mostrando) os Annaes. Eu fallei na occasião; proferi dous discursos 
e declarei que não havia ·commoção intestina. S. Ex. não fallou, não · deu· siquer urna 
palavra; votou symbolicamente pelo estado de sitio na occasião em que não s6 eu, 
como os honrados Senadores • Drs. Pinheiro Machado, Thomaz Delphino· e outros, 
justamente chamavamos a attenção do Senado para o facto do Poder Executivo não 
haver declarado si havia grave commoção no paiz; e, como a commoção não tinha 
existencia, n6.s negámos o nosso voto á medida do sitio solicitada~ 

Estão aqui registrados (mostrando) os discursos que proferi. Nós pedíamos apenas 
que o Senado nos concedesse 24 horas de prazo para ser chamado o respectivo 
Ministro do I n_terior e dar á Commissão respectiva as informações necessarias, para 
que se avaliasse da effectividade e gravidade da suposta commoção. 

Esta é a verdade. 
S. Ex. votou symbolicamente hessa occasião; portanto, é licito agora comparar 

o _voto de S. Ex. 
S. Ex. no dia r6 de novembro ultimo, si aqui estivesse, _entenderia que não devia 

conceder o estado de sitio, porque não reconhecia commoção no paiz, quando, na 
noite anterior, devia ter ouvido as descargas que se faziam nas ruas e os tiroteios 
que estalavam na cidade; devia ter lido nos jornaes noticias de um:~ -grande quantidade 
de mortos e feridos nesses verdadeiros combates travados nas ruas da Capital. 

Tudo isto para S. Ex. não determinaria a commoção intestina, nem o faria acre-
ditar que dous dias depois ·existissem os residuos áessa commoção ! 

Entretanto, naquella occasião, apenas porque um fonatico, levado por máos con-
selhos, ou impellido pela sua espontaneidade, tentou assassinar o Presidente da Repu-
blica e assassinou com effeito o Minístro da Guerra, pi:·ssados sHt·~ dias, uma semana 
depois de estar Marcellino Bispo preso e encarcerado . .. 

(Trocam-se muitos a.partes ent·re o Sr. Gomes de Casfro e outros Srs. Senadores.) 
O SR. A. AzEREDO - Quando apresentei um requerimento de informações, no 

dia seguinte ao da prisão de um Senador, o Senado votou contra. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - ·Sr. Presidente, quando m(;l for permittido, cónti-

nqarei a minha analyse. 
O SR. PRESIDENTE, - Attenção ! Está com a palavra o Sr. Ramiro Barcellos. 
O SR. RAMIRO_ BARCELLOs --:- Sr. Presidente, dizia eu que sete dias depois .io 

attentado de 5 de novemb ro, votava o illustre Senador pelo Maranhão a favor do 
estado de sitio, sem ter uma palavra ao menos para aquelles que pediam a prova da 
commoção intestina! Menos. que isto. Eu declarei que daria o meu voto si o secreta-
rio do Sr. Presidente da Repuhlica comparecesse perante a Commissão do Senado, 
conforme ' o nosso Regimento permi'tte, para dizer quaes os motivos que podiam levar 
o Senado a acreditar que o preceito constitucional estava sendo cumprido para a vota-
ção do estado de sitio. · · 
. O SR. GOMES DE CASTRO - V. Ex. exigia naquella época commoção par'a dar 
o seu voto; ·agora eu tambem declaro que ella não existe. 

O SR. RAMIRO BARCELLos - S. Ex está tirando conclusões a seu modo .·para 
declarar que não havia motivo para se votar esta medida. 

Entretanto, comparado· o procedimento de S. Ex. _naquella ocasião com o que 
teria no dia r6, não podia com um justificar o outro. 

Está é a verdade; permitta-me que lhe diga com a mesma franqueza com que ' 
S. Ex. criticou o acto do Senado. 

O SR .. GoMElS DE CASTRO - V, Ex. devia ·votar contra. 
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O SR. RAMIRO BARCELLOS - Es,tou apreciando os dous votos de V. Ex. em um e 
em outro caso. 

Depois, Sr. Presidente, o· .nobre Senador não pensou no seguinte : a revolução, a 
revolta da noite de 14 foi no Rio de Janeiro; mas o Brazi! não é só o Rio· de 
Janeiro. 

O SR. GOMES DE CAS.TRO - E' Nictheroy tambem. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Em outros pontas do territorio existiam elementos 

de desordem, como aqui, que se envolveriam na revolta si ella tivesse sido conduzida 
de modo mais efficiente para os seus autores. 

A acção contra esses elementos não podia ser apurada no dia 161 nem o Governo 
tinha meios para conseguil-o. 

Agora vou abordar a questão do apuro de responsabilidades. 
Todo mundo sabe que apura·r responsabilidades, no momento de uma comm.oção 

intestina, como foi a de que se trata, com a a rma do habeas-corpus no bolso, de 
quantos advogados de porta de xadrez ha por ahi, seria o mesmo que entregar o 
Governo á representação de uma comedia. 

E' essa arma liberal, arma digna de todo o respeito, protectora de direitos e liber-
dades, de que tanto se tem abusado no paiz a ponto de tornai-a odiosa para os.homens 
que observam, sem paixão e lealmente, os i;henomenos que se passam na nossa 
sociedade. . 

Entre nós, Sr. Presidente, em relação ao habeas-corpus o abuso é constante, é 
diario, todos o veem, praticado por parte dos advogados de porta de xadrez, como 
aqui são denominados, que, para evitar perda de tempo, chegam mesmo a andar com 
os bolsos repletos de petições para esse remedio, abuso coroado do maior exito pela 
facilidade com que o Poder J udiciario acceita e despacha semelhantes requisitorios. 

Theoricamente, o nobre Sen:ador tem razão; não ha mais necessidade de estado 
de sitio, porque a commoção f~i suffocada. Mas S. Ex. comprehende que sem o 
estado de sitio, que seria approv~do contra o voto de S. Ex. embora, no dia seguinte 
áquelle em a revolução sahiu á i;ua, todos os criminosos, .ou melhor, todos os que 
nella se envolveram, se muniria9 de um habeas-corpus, e o Governo ficaria sem meio 
de lhes pôr a mão e punir. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Então o sitio é só contra o habeas-corpµs ! 
.. O SR. RAMIRO BARCELLOS ~ E' porque não ha possibilidade de um criminoso, 

mesmo o maior, que, duas hor~lS após a consummação de um delicto, não esteja 
g<J.rantido com uma ordeIT) de hc1bea.s-corpus, despachada com a maxima rapidez. E' 
o que vemos todos os dias. 

A l?rorogação do estado de sftio é necessaria e foi justificada dentro da Constitui-
ção, muito melhor justificada dp que na occasião em que o Sr. Dr. Prudente de 
Moraes solicitára identifica metjida, obtendo o concurso ·do nobr,e se·nador pelo 
Maranhão. 

O SR. GOMES DE CASTRO - .· Eu só desejo que y, Ex. nunca precise de um 
haõeas-corpus; porque só então ha de tratar esta medida com o respeito que ella 
merece. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - .- Não tem razão o nobre Senador; já declarei mais de 
uma vez que é a instituição liberal que mais respeito merece dos homens que amam 
a justiça e o direito. Não posso, çntetanto, deixa r de aflirmar, sob pena de infringir a 
verdade conhecida e testemunhapa, que em nosso paiz esse remedia legal em 90 % 
serve mais para garantir os abu1;os do que para assegurar a liberdade dos cidadãos. 

O Sµ.. GOMES DE CASTRO - ,- V. Ex. tem dados para affirmar isto? E' preciso 
fazer justiça a quem a merece. 

O SR. RAMIRO BARCELLOs - .- Baseio-me nos factos que observo diarimente nesta 
Capital : verdadeiros réos confes~os, criminosos de toda natureza não podem ser pre-
sos, porque, após o crime, estão garantidos com uma ordem de habeas-corpus J Isto 
se dá com peculatarios, com moedeiros falsos, com assassinos, com gatunos reinci-
dentes.; todos vivem e pro?perarry á sombra do habeas-corpus e só morrem velhos e 
em liberdade. 

O SR. GOMES DE CASTRO ~.- E' uma censura infundada a que V. Ex:. está 
fazendo. 
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O SR. RAMIRO BARCELLOS - Agora, Sr. Presidente, pa•sarei a analy~_ar outro 
ponto do discurso de S.' Ex. 

Disse o nobre Senador : o Governo, dizendo ao Congresso - preciso apurar 
responsabilidades - não pediu a prorogação do sitio, pediu, sim, licença para pro-
cessar os membros do Congresso envolvidos no movimento havido. 

Senhores, todo o mundo sabe que nem esta licença póde ser pedida pelo Poder 
Executivo, nem o Congresso póde dai-a espontaneamente, porque a Constituição 
determina que ella só seja concedida quando pedida pelo Poder Judiciado, depois <le 
proceso, e quando aquelle poder já dispõe de documentos que envia á Camara res-
pectiva, para esta, estudando-os, deferir ou indeferir o pedido. 

Ora, é fóra de questáo que, sem a lei do sitio, o tempo que o Governo consu-
miria para colher as necessarias provas seria mais que o sufficiente para que os pro-
motores dessa revolução se transportassem daqui para o estrangeiro. 

Encarada, portanto, a questão sob o ponto de vista· do discurso do · nobre Senador, 
esse resultado significa uma cousa aliás muito louvavel. S. Ex. depois que deu o 
estado de sitio, no dia 12 de novembro de 1897, sobre os actos da tentativa de assas-
sinato de 5 do mesmo mez, do Sr. Prudente de Moraes,, mudou de opinião; e agora, 
nem mesmo com a anarchia nas ruas, commandada por generaes do exercito, á frente 
de praças de pret e officiaes armados, municiados para atacarem o palacio da pre-
sidencia, S. Ex. acha que, já estando dominada essa fracção de· revolta, não ha mais 
necessidade do estado de sitio. De modo que a mudança da opinião do honrado Sena-
dor é radical, é flagrante. , 

O SR. GOMES DE CASTRO - Não mudei tal. Dei então o estado de sitio porque 
me pareceu que estava nos termos da Constituição. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Pareceu a V. Ex. que, sêm haver revolta nas ruas, 
era mais grave o facto da tentativa de assassinato do Sr. Prudente de. Moraes do que 
o actual, no dia consecutivo á sahida de tropas, tendo á sua frente generaes dispostos 
a depôr o Presidente da Republica ! 

S. Ex. dê as explicações que quizer; restará tambein aos que o. ·ouvem tomai-as 
na consideração que entenderem. 

Este é o facto. 
O SR. GOMES DE CASTRO - V. Ex está persuadido de que as minhas palavras 

demovem qualquer pessoa? 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Ninguem pensa isso. Sei perfeitamente que o hon· 

rado Senador não tem esse intuito. ' 
O que concluo do discurso de .S. Ex. é q_ue o honrado Senador, sabendo que' seria 

derrotado, teve dous fins : primeiro, resalvar a sua responsabilidade de Senador; 
segundo, achar que o Sr. Campos Salles foi um Presidente que nunca pediu estado de 
sitio, ao passo que este, sem necessidade, como confessou que não tinha, veiu soli-
citai-o. 

O meu illustre collega por S. Paulo já demonstrou a diffe:-ença que houve entre 
os successos das ruas, no tempo do Sr. Campos Salles, e os factos graves de agora :"' 

São modos ae julgar. A cada um compete ajuizar do rnodo que melhor \he 
pareça. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Como V. Ex. sabe que eu não tenho mais a palavra, 
exagera. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Sr. Presidente, apenas quiz justificar-me. Não 
tinha aliás necessidade disso, porque o projecto de estado ·de sitio que apresentei 
aqui já. foi votado e por unanimidade, creio, ou apenas não tendo obtido o voto de 
l\lil dos Srs. Senaaores presentes. 

Somente pelo muito respeito e acatamento que devo ás opiniões de S. Ex., vim 
fazer uma justificação posthuma da apresentação do projecto que tive a honra de 
trazer ao Senado no 'dia 16 di.! novembro. 

Era o que tinha a dizer. (Mttito bem; muito bem.) 
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O Sr. A. Azeredo (*) - Sr. Presidente, depois dó discurso do honrado Senador 
pelo Rio Grande do Sul, devo declarar que cessou o enthusiasmo com que pedi a 

palavra para responder não ao honrado Senador por Maranhão, mas á simples phrase 
com que S. Ex. se dignou replicar ao aparte que dei, quando S. Ex. orava. 

O honrado Senador disse que eu fazia um remoque áquelles que tinham sido 
vencidos e que não era generoso da minha parte esse procedimento. 

o SR. GOMES DE CASTRO dá um aparte. 
O SR. A. AzEREDO - Perdoe-me o honrado Senador. Devo dizer ao Senado que 

não fiz tal remoque e não o podia fazer. Os vencidos não a deviam esperar de mim, 
mais si houve remoque quem o fez foi o Sr. Senador pelo Maranhão. S. Ex. não o 
fez aos vencidos, mas ao Congresso, ao Poder Executivo, porque dizia S. Ex. cc além 
do que se pede no estado do sitio, a suspensão de garantias, conviria que• se acabasse 
com isso, e que se eliminasse para sempre a Constituição. » 

Isto quer dizer que si S. Ex. fazia remoque era ao Congresso Nacional e ao 
Poder Executivo .... 

O SR. GOMES DE CASTRO - O Congresso será mais justo que V. Ex. 
O SR. A. AzEREDO - ... ·ao passo que o humilde orador, aparteando S. Ex., dizia 

que si alguem houve que quiz ·acabar com a Constituição foi a rernlta, porque é saOido 
Sr. Presidente, que a intenção dos chefes desse movimento não era collocar a V. 
Ex. no Palacio do Caftete, mas sim substituir ,o Presidente da Republica por um 
daquelles que commandavam as forças revoltosas; portanto, elle não podia subir 
legalmente ao góverno sem primeiro rasgar essa Constituição de cjue fallou o honrado 
Senador pelo Maranhão e rasgai-a pela dictadura, que seria então implantada no 
paiz. 

Justifica-se, pois, o aparte que eu havia dado ao honrado Senador. 
Não o dei. com intenção de f~·zer remoque aos vencidos; seria falta de genero-

sidade da minha parte. 
Combati a revolta com todas as forças de meu patriotismo e ainda hoje emprego 

. çs meus esforços par;i que ella seja; de todo suff ocada, sendo punidos os deli~quentes. 
Nestas condições, dei o meu vpto ao estado de sitio, tendo-o negado, entretanto, 

em 12 de novembro de 1897, e o fiz não pelos motivos porque o 1az o honrado Senador 
pelo Maranhão. E seja-me l'icito, f~zer µma comparação, porque comparo o honrado 
Senador a um homem notavel universalmente conhecido, que já desappareceu, mas 
cuja memoria ficou perpetuada .não s'ó no seu paiz como em todo o mundo. 

:Victor Hugo, em 1848, fez p\lrte da convenção dos trinta, votot: o estado de 
sifio'.. proclamou o estado de guerra na Franca, entretanto, 16 ;innos depois, elJe 
bradava em pleno parlamento quando se .discutia o sitio : 

cc Sr. Presidente, eu que nunca votei um estado de sitio, porque fui sempre con-
trario a esse remedio constitucion~I não posso dar neste momento o meu voto ao 
projecto que ora se discute. » 

E' um caso semelhante . .. Arreriendido de ter vot:ldo um dia o estado de sitio, o 
honrado Senador ..• 

O SR: GOMES DE CASTRO - Arrependi-me, vendo os abusos que o Governo 
r.ommetteu á sombrn do estado de sitio. 

O SR. A. AzEREDO - ... sem Sf! proccupar com as élifficuldades de momento, sem 
observar as neces~i.dades que o Gçiverno tem para nianter a Údem e assegurar . a 
punição, vem dize~, a~rependido do que fez seis annos astrás, que não dá o seu assen-
timento. 

O SR. GoMES D!! CASTRO dá um aparte. 
O SR. A. AzEREDO - Cumpra aada um o seu dever e que o estado de sitio actual, 

ao menos, sir.va para que os culpados sejam punidos, porque o que nos tem perdido 
effectívamente é a impunidade .. (Muitos apoiados.) 

o SR. COELHO E CAMPOS -- Fjsta é a verdade. 

('X·) Este discurso não foi revis~o pelo orador. 
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O SR. GoMEs DE CASTRO - E tambem as condescendencias do Poder Legisla· 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussã0. 
E' annunciada a votação do art. l'. 

O Sr. Gomes de Castro (pela ordem) requer votação nominal para a vota-
Approvação ção do artigo. 
do projecto Posto a votos, é approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á chamada para a votação nominal, 
devendo responder - ~im - os Srs. Senadores que approvarem o artigo, e - não 
- os que o rejeitarem. 

Procede-se á chamada e respondem - sim - os Srs. Ben.edicto Leite, Nogueira 
Paranaguá, Raymundo Arthur, J. Catunda, João Cordeiro, Rosa e Silva, Gonçalves 
Feirrera, Olympio Campos, Coelho e Campos, Arthur Rios, Virgilio Damasio, Cleto · 
Nunes, Siqueira Lima, Moniz Freire, Oliveira Figueiredo, Martins Torres, Lourenço 
Baptista, Feliciano Pen.na, Lopes Chaves, Francisco Glycerio, Urbano de Gouvea, 
Metello, A. Azeredo, Brazilio da Luz, Alberto Gonçalves, Gustavo Richard, Felippe 
Schmidt, Hercilio Luz, Julio Frota, Ramiro Barcellos e Pinheiro Machado (31); 
e - não - os Srs. Manuel Barata e Gomes de Castro. 

O Sr. Presidente - O artigo foi approvado por 31 votos contra 2 . 

Segue-se em 2ª discussão e é sem debate approvado o art. 2'. 

O Sr. Presidente - Tendo sido votada urgen.cia para a discussão do projecto, 
será ella dada a ordem do dia da sessão seguinte. 

SESSAO DE 13 DEZEMBRO. 

Entra em 3a. discussão o projecto do Senado, n. 28 de 1904, prorogando por 
trinta dias o estado de sitio, decretado pela lei n. r.270 de 16 de novembro do an.no 
corrente. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

Approvação 
do projecto 

Posto a votos, é approvado o projecto e vae ser remettido á 
Camara dos Deputados, indo antes á Commissão de Redacção. 

O Sr. Gonçalves Ferreira (pela ordem) remette á mesa, em nome da Com-
missão de Redacção, a redacção final do · projecto que acaba de ser approvado e 
requer urgen.cia para a sua discussão. 

Posto a votos, é approvado o requerimento de urgencia do Sr. Gonçalves Fer· 
reira. 

E' lido, posto em discussão e sem debate approvado o seguinte parecer. 
Redacção final do projecto do Senado n. 28 de 1904, que prornga por 30 dias o 

estado de sitio decretado pela lei n. r.270, de 16 de novembro do corrente ann.o. 
O Congre5so Nacional decreta : 
Art. r. 0 O estado de sitie decretado pela lei n.. r.270 de 16 de novembro do an.no 

corrente, para esta Capital e comarca de Nictheroy, é prorogado por 30 dias. 
Art. 2 .' Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 13 de dezembro de i904. - CONÇALVES FERREIRA. 

0LYMPIO CAMPOS. - G. RICHARD. 
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NOTA 

Ainda os acontecimentos de 14· de Novembro. 

PROJEOTO Nº 322 (no SENADO) : PP.OROG~Ç'ÃO DO BITIO. 

Em 13 de Dezembro, sabendo achar-se sobre a mesa o projecto do 
Senado, ' o snr. Cassiano do Nascimento requer urgencia para que elle seja 
lido immediamrnte. Concedida a urgencia, é lido e env·iado á Commissão. de 
Constituição e Justiça que apresenta parecer sob n SfJl'J. A. O snr. Paranhos 
Montenegro, pela ordem, envi<i o parec:er á Mesa e req·uer urgencia para 
immediata discussão. Suscita-se questão de ordem na qual tomam parte os 
srs. Cassiano do Nascimento, Presidente, Pau.la Ramos, Thomas Oavalcanti 
e Bricio Filho. A Gamara resol11e que é ca.~o de 1irgencia e a concede por 
101 votos contra 4. Entra eirn discussão urvica o projecto. Ora o snr. Erico 
Coelho,, justificando emenda que «reduz o prazo d.a prorogação do sitio até 
30 de Dezembro n. Oram mais os snrs. Bricio Filho, Garcia Pires e lrineu 
Machado. Encerrada a discussão é aditlda. a votação. Em 14 é annunciada 
a votação. Oram, pela ordem, os snrs. Erico Coelho, Cassiano do Nascimento, 
Frede1'ico Borges, Bricio Filho e Estevam Lobo. E' approvado o projecto 
por 117 votos contra 3. E' rejeitada a emenda do snr. Erico Coelho. O 71ro-
jecto é enviado á promulgação, 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO. 

O Sr. Paranhos Montenegro (pela ordem) - Sr. Presidente, em nome da 
Com missão de Constituição, Legislação e Justiça, envio á Mesa-o parecer sobre o 
projecto que foi remettido pelo Sena.do prorogando o estado de sitio e requeiro 
urgencia para ser o mesmo lido. · 

O Sr. Presidente - O Sr. Deputado Paranhos Montenegro pede urgencia 
para ser lido o parecer da Commis&ão de Constituição, Legislação e Justiça adaptando 
o projecto do Senado sob n. 322 A, 'de 1904, que proroga o estado de sitio. (Pausa . ) 

Consultada, a Camara concede a urgencia pedida. 

O Sr. Alencar Guimarães (1' Secretario) procede á leitura do seguinte. 
parecer que vae a imprimir para entrar na ordem dos trabalhos : 

Proroga por trinta dias o estado de sitio decretado pela lei n. r.270, de 16 de 
novembro do anno corrente, para esta Capital e comarca de Nitheroy. 

A Commissão de -Constituição, Legislação e Ju5tiça , á qual foi presente o pro-
jecto do Senado, prorogando por 30 dias o estado de sitio decretado em 16 de 

novembro ultimo, é de parecer que o mesmo seja approvado, attenta 
Parecer a exposição feita pelo Sr. presidente da R epublica em mensagem de 

l :i do corrente mez. 
Sala das Commissões, 13 de dezembro de 1904. - PARANHOS MONTENEGRO, 

presidente. - TEIXEIRA DE SA. - MELL,o MATTOS. - G1mMANO HASSLOCHER. --
FREDERICO BORGES. - LUIZ DOMINGUES. - 13ERNARDO DE CAMPOS, - ESTEVAM LOBO : 
concedo a prorogação do estado de sitio até 30 de 'dezembro, ficando ao Governo a 
faculdade de o prorogar dessa data em de<> nte, conforme o permitte a Constituição 
Federal, art'. ·so, 3§ 1° e 48, n. 15. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. r. 0 O estado de .sitio, decretado pela lei n. 1.270, de 16 de novembro do 

anno corrente, para esta Capital e comarca de Nictheroy, é prorogado 
Projecto por trinta dias. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, 13 de dez~mbro ela 190+ ·_ i\FFONSO A'.uGUSTO MOREIRA PENN>\ , 

Presidente. - }OAKIM D'O. CATUNDA, 1° Secretario. - ALBERTO Josrí GONÇALVES, 
2' Secretario. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (p ela ordem) - Sr. Presidente, a Camara 
acaba de ouvir ler o pa recer da P.onrada Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça sobre o projecto enviado pelo Senado. ' 

Disse, ao requerer ainda ha pouco, que elle fosse lido e enviado á Commissão, 
que o assumpto era da maior relevancia e da maior urgenç:ia . 

Levanfo-rne agora, ·sr. Pres idente, antes no intuito de submetter á consideração 
qa· Carnara urna -questão de ordem. 
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Pelo Regimento que vigorava. até o 1:rinc1p10 deste anno e de que eu era 
conhecedor, porque dahi para cá houve nelle uma modificação que não acompanhei 
bem, pela circumstancia eventual de ter estado, durante dous mezes, ausente desta 
Capital, havia dous determinados artigos que tratavam da materia considerada 
urgente pela Camara. 

Então, si não me falha a memoria, se dizia em um desses artigos que, uma vez 
apresentado o requerimento de urgencia, a Camara se pronunciava em duas votações 
successivas : em primeiro logar, sobre si o assumpto era urgente; em segundo logar, 
sobre si a urgench era de natureza tal que devesse preterir toda a materia da ordem 
do dia, posta em <;liscussão. 

Dá-se, no momento actual, uma circumstancia : estava a Camara discutindo 
uma das materias da ordem do dia e casualmente achava-se na tribuna o honrado 
collega pelo Ceará, o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

A hypothese é, portanto, inteiramente nova. 
O Regimento não cogitou, nem podia cogitar da hypothese de achar-se um 

Deputado nesse momento na tribuna. 
Pergunto : de accordo com o que o bom senso indica em casos extraordinario5, 

de relevancia e urgencia, póde qual_quer dos representantes da Nação requerer que 
se interrompa o assumpto de que estamos tratando para encarar aquelle outro que 
elle reputa de mais alta trascendencia e relevartcia? 

o Sr. GERMANO HASSLOCHER - Por força : póde muito bem. 
o Sr. CASSIANO DO NASCIMENTO - Faço a pergunta a V. Ex., como V. Ex. '\ê 

c_om as cautelas que o bom senso aconselha, porquanto eu comecei por affirmar que 
conhecia bem o Regimento que anteriormente traçava o caminho das nossas .delibe-
rações, ao passo que no deste ª'i1no eu não sou egualmente versado, por isso que, 
como já o declarei, o Regimento foi votado quando eu me achava fóra desta Capital 
Mas, pergunto á Camara : posta 1a questão nos termos em que a colloco, a urgencia 
para casos desta natureza se p

1
óde medir pelo facto ou circumstancia de haver 

qualquer dos honrados membros desta Camara tomado a palavra para discutir um 
determinado assumpto? A neces\'idade da urgencia pára ahi, deante da deferenci'l. 
que nós, Camara em geral e ind,ividualmente cada um para com os outros collegas, 
nos devemos reciprocamente? Ou, dada essa .circumstancia excepcional da Camara 
em sua sabedoria entender que é \Íª mais alta relevancia o assumpto de que vae tratar 
e deve preterir a ordem do dia ~· pergunto a V. Ex. : em face do Regimento actual 
mé é licito requerer ? 

A V. Ex., sem que com isto falte á deferencia que devo ao nobre collega, repr•!· 
sentante do Ceará, si me é licitq requerer, de accordo ·com os precedentes e com os 
dispositivos do antigo Regiment,o, que não sei si foram ou não trasladados para o 
actual, si com tal requerimento, que não é feito corn a intenção de melindrar de 
modo algum o meu honrado cqllega, mas tão simplesmente para attender a uma 
necessidade publica - pergunto 11' V. Ex. e consulto ·si, nestas condições, me é licito 
offerecer á consideração da Carriara um requerimento de urgencia? 

Declaro, entretanto, qual a 1minha convicção! subordinando-me agora á decisão 
de V. Ex., talvez contrária; essa deliberação que tomo, de me submetter, pelo muito 
acatamento que V. Ex. me mer~ce, não implica, da minha parte, convicção minha. 

Entendo, de facto, que a or1em publica, a segurança da Republica e das insti-
tui_çôes e outras questões dessa patureza pr-.valecem e devem prevalecer até contra 
fórmulas regimentaes, maximé ~m circumstancias como aquella em que nos encon-
tramos. 

Faço a consulta e deixo o CjlSO á decisão de V. Ex., Sr. Presidente, decla·rando 
que me disponho a acatar a sua opinião. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - O ~legimento dispõe no art. 92 que u Urgente para 5e 
interromper a ordem do dia só se deve entender aquelle negocio cujo resultado se 
tornaria nullo e de nenhum effpito, si deixasse de ser tratado immediatamente '" 
e !l'ais que 11 submettido á Camara o requerimento de urgencia, si ella decidir 
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affirmativamente por .sua maioria, entrará a materia immediatamente ·em discussão, 
ficando prejudicada a ordem do dia até a sua decisão final ». 

Estava com a palavra, discutindo o projecto n. 277 A, o Sr. Deputado Thomaz 
Cavalcanti e a Mesa pediu a S. Ex. que interrompesse o seu discurso para se 
proceder ás votações das mate rias encerradas, S. Ex., por mera cortezia, accedeu 
ao pedido da Mesa : havia, portanto, um orador na tribuna e um projecto em 
discussão. 

Como se vê o Regimento tratando de urgencia, refere-se á interrupção da 
ordem do dia e não diz de modo claro si essa interrupção se dá, mesmo no caso de 
haver um projecto em discussão. 

UM SR. DEPUTADO - A urgencia interrompe toda a ordem do dia. 
O SR. PRESIDENTE - O facto é que o Regimento não contém disposição clara 

e expressa a respeito da hypothese em causa; pelo que, na duvida, consultarei a 
Camara sobre o caso, tendo em attenção as considerações expostas pelo Sr. Deputado 
pelo Rio Grande de Sul (Muito bem.) · 

O Sr. Paula llamos (pela ordem) - Sr. Presidente, devo começar por dizer 
que eu, pedindo agora a palavra, do mesmo modo que V. Ex. m'a concedendo, 
infrinjo o Regimento. 

V. Ex. leu o art. 92 do Regimento, que declara quaes os casos de urgencia ... 
UM SR. DEPUTADO - O Sr. Presidente já resolveu a questão. 
O SR. PAULA RAMOS -- Não resolveu : vae appellar para a Camara, e por isso 

me atrevi a pedir a palavra pela ordem, mesmo infringindo o Regimento. 
E' facto que o art. 92 dispõe a respeito do que seja materia urgente; devo lem-

brar, porém, si o Regimento é ainda a lei que nos governa dentro desta Camara, 
que e\le tem o art. 207, onde estabelece que "o acto de votar nunca será interrom-
pido, salvo quando a materia em votação contiver muitos artigos e si o respectivo 
procésso exceder á hora destinada para votação na ordem do dia n, e que "·neste 
caso ficará adiado na parte em que estiver para continuar na seguinte sessão, não 
se podendo, em caso algum, proceder á votação em prorogação das horas de sessão». 

N6s estamos votando, e esse processo da votação s6 poderia ser interrompido 
em dous casos : primeiro, si a ordem do dia estivesse dividida erp. duas partes e a vota-
ção não concluida dentro da primeira parte, a isso destinada; segundo, si estivesse 
esgotada a hora da sessão, porque em prorogação de hora (ainda mesmo que esta 
houvesse sido acceita) não se poderia votar. 

Em caso algum que não esses dous, a votação p6de ser interrompida : a Camara 
está em votação de materias encerrada$ e não p6de absolutamente interromper esse 
trabalho sinão nas hypotheses previstas pelo Regimento. (Apoiados e protestos.) 

E' o que diz o Regimento. 

O Sr. Presidente -· Attenção ! O art . do Regimento, lido pelo nobre Depu-
tado Sr. Paula Ramos, parece á Mesa, não tem absolutamente applicação ao caso. 
(Apoiados.) 

Assim mantenho a resolução de submetter a questão á consideração da Cam:.ra, 
para que esta decida como melhor entender. 

O Sr. Thomaz Cavalcanti - Sr. Presidente, achava-me na tribuna, dis-
cutindo um projecto sobre o qual pretendia fazer longas considerações, quando V. 
Ex. me consultou si interrompia a discussão, para ~e proceder a votações, .visto que 
na Casa havia numero. Accedi ao pedido de V. Ex. e declarei Jogo que o fazia para 
as votações. 

O SR. B1uc10 FILHO - Não era obrigado a ceder a palavra. 
O S\t. THOMAZ CAVALCANTI - Ora, e tendo cedido a palavra para que se proce-

desse a 'votações, e a pedido da Mesa, não me parece regular que se iniciasse uma 
nova discussão de materia estranha ás votações. 

O SR. FREDERICO DoRGEs - E' isto o que se chama urgencia. 
O SR. ERrco COELHO - Descortezia. 
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O SR, THOMAZ CAVALCANTI - Sr. Presidente, si existe Regimento, a urgencill 
não é isto. 

O SR. ELoY CHAVES - A urgencia é um caso extraordinario do Regimento. 
o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Que prefere tudo mais. 
O SR. T1-10MAZ CAVALCANTI - Só se pócle pe~ir urgencia, como V. Ex. bem 

disse, segundo está estabelecido no art. 92. 
«Urgente para se interromper a ordem do dia, só se deve entender aquelle 

negocio, cujo resultado se tornará nullo ... 
O SR. ELOY CHAVES - Quem deve julgar isso? 
O SR. CASSIANO NASCIMENTO - E' S. Ex? Não, é a Camara. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI (continaa a li!-r) - « ou dfl nenhum effeito si deixasse 

de ser tratado immediatamente. » 
o SR. ·CASSIANO NASCIMENTO - Quem é o juiz di;;to sinão a Camara? 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Ora, Sr. Presidente, trata-se de intercalar em 

uma discussaõ iniciada, depois que o orador está na trihuna e cede a palavra (porque 
elle podia não ceder) para a votação, uma materia que não é urgente. 

O SR. ELOY CHAVES - A Carria ra é que tem de regular tudo isto. 
o SR. CASSIANO NASCIMENTO - o juiz da urgencia n~o é V. Ex., é a Camara 
o SR. THOMAZ CAVALCANTI - Quem define a urgencia é o Regimento. 
o SR. CASSIANO NASCIMENTO - Affirmo a •V. Ex. que é urgente. 
O Sll . THOMAZ CAVALCANTJ - O estado de sitio só termina no dia 16 e estamos 

a 13. 
UM SR. DEPUTADO - E amanhã póde vir outro orador e encher a hora. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Ahi ha -o recurso regimental. 
Sr. Presidente, a disposição ( egimental - si é que existe regimento - oppõe-se 

a que se interrompa um orador f!ue se acha- na tribuna, para se tratar de uma ma-
teria nova, tendo elle interrompido voluntariamente a discussão para que a Mesa 
procedesse as votações. 

Faço estas declarações, porque não estou defende~do um direito meu, sinão o 
Regimento. 

Mas, como uma vez já foi este sacrificado, talvez não seja demais este outro 
sacrificio. Assim, pois / sacrifiqu~m-no. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) Sr. Presidente, devo dizer a N 1 Ex. que 
as considerações 'adduzidas pelo illustrado Deputado que me precedeu na .. A-}buna 
teem todo o cabimento. 

Em primeiro leigar, devo diz~r a V. Ex. que as questões de ordem são resolvidas 
pela Mesa. E' ella quem, em faqe do Regimento, tem C:ompetencia para dar solução 
soóre o assumpto, e esta faculd~de attribuida pelo Regimento á Mesa, é, e sempre 
foi, a garantia das minorias. (Afoiados.) . 

. Passar agora esta faculdade de resolver, ela Mesa para a Camara, para a maio-
ria, é um procedimento funesto, um procedimento perigoso, contra o qual peço licença 
para me sublevar . 

. - Além de tudo, devo dizer ~- IV. Ex. que, approvado o requr.rimento de urgencia, 
neste momento, não ha mais difeito da palavra garantido ne5ta Casa. (Apoíados.) 

O nobre Deputado pelo Ceflrá estava orando· sobre o projecto que augmenta 
os vencimentos dos funccionario1i da Secretaria do Exterior, já estava em meio da 
su.a oração, quando V. Ex., ver ificando que havia numero legal, pediu a S . Ex., 
como uma gentileza, não impo\: porque não o permitte o Regim<;onto, pediu que 
interrompesse o seu discurso, a~m de se proceder ás votaçõ"!s. O orador sa'tisfez a 
V. Ex., mas é certo que poderia não o ter feito . 

Unia vez eu estava na tribt,ma, quando o honrado Sr. Satyro Dias, que então 
presidia a sessão, me pediu interrompesse o meu discurso e eu 'declarei a S. Ex. 

que não o faria, que isto era urp direito meu e S. Ex. conformou-se, nao podenclo 
ser de outro modo em face do nosso Regimento. 

Já vê V. Ex., Sr. Presidente, que foi uma graça, uma gentileza que o orador 
teve, deixando a tribuna, para q~e se procedesse ás votações. 
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Assim sendo, como é que agora se pretende intercalar um projecto, para ser 
discutido entre a primeira parte do seu discurso e a segunda? ! 

Isto vae de encontro a todas as praxes. 
Si tal acontecer, si o requerimento for feito, não temos aqui mais direitos, não 

temos mais garantia de tribuna. 
Então desde já eu previno á Mesa que fica escusada de fazer pedidos para inter-

romper o meu discurso, alguma vez que esteja na tribuna, afim de se proceder a 
votações, porque nessa hora me levantarei e direi - sinto não poder corresponder 
ao pedido da Mesa, porque não qwiro ser violentado, como aconteceu ao Deputado 
Thomaz Cavalcanti, representante do Ceará. 

São estas as considerações que tenho a fazer em defeza da liberdade da tribuna, 
em defeza dos direitos da minoria, que devem ser sagrados, tão sagrados como os 
da maioria. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - Vou consultar á Camara sobre a questão de ordem 
levantada pelo Sr.t Deputado Cassiano do Nascimento. 

Como já disse, no Regimento não ha disposição clara sobre o caso. 
A Camara, portanto, decidirá como entender em sua sabedoria. , 
Os senhores, que entendem que, em face da disposição regimental (art. 92), a 

Mesa póde acceitar o requerimento de urgencia formulado pelo Sr. Deputado Cas-
siano do Nascimento, mesmo na hypothese de se haver interrompido uma discussão 
para se proceder as votações de materias incluidas na ordem do dia, queiram levan-
tar-se. (Pausa.) 

A Camara dicidiu pela affirmativa. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (pela ordem)-··· Sr.Presidente,venho declarar 
á Camara, primeiro, que o art. 207 do Regimento, em meu conceito, não se oppunha 
á approvação da consulta que tive a honra de dirigir a V. Ex. e á Camara, por isso 
que aquelle _il.rtigo determina que o acto de votação não se interrompe, e não assim 
si nós tivermos uma ordem do dia inteiramente composta ele votações. 

Em tal caso, nada impede que em um momento dado, finda a votação de um 
projecto ,qualquer Sr. Deputado requeira aquillo qu11 lhe pareça conveniente ao 
melhor andamento dos trabalhos. 

A este respeito eu podia dizer : « scire leges non est verba earum tenere, sed 
vini et postestatem. » (Muito bem.) 

Penso ainda que a materia urgente, que produz o effeito de interromper a 
orâem do dia, ipso facto interrompe qualquer discurso a respeito da mesma ordem 
do dia. O contrario disto, me parece, com o devido respeito, seria a aberração dos 
príncipios communs em assembléas desta natureza: 

Isto posto, declaro a V. Ex. que me comprometto a apresentar opportunamente 
uma indicação para tornar o illreito da Camara, o direito da collectividade, superior 
ao direito de cada um de nós, pondo cobro de vez a esse facto de uma Camara 
inteira ficar dependente de um orador que se encontra na trH una, sendo preciso 
appellar para a gentileza e cavalheirismo de um collega quando essa Camara inteira 
quer se occupar de um assumpto que julga de natureza urgente. 

Não compreliendo que se possa viver em sociedade, ou mesmo nestas assembléas 
legislativas, ficando a collectividade sujeita á boa ou á má vontade de um de seus 
membros. 

O SR. THOMAZ CAVALCANTI - Devia ser feito antes. E' a anarchia. 
o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - o Regimento ampara (> meu modo ·de ver. 

(Apoiados.) Desafio aos modernos legisladores e regimentistas a provarem e conven-
cerem a Camara que um assumpto urgente, que p6cle interromper a ordem do dia, 
não possa interromper o discurso de um Deputado que sobre a mesma ordem do dia 
se está pronunciando. Tocaria ás raias do absurdo si assim fosse. Si a Camara póde 
o mais, por que não póde o menos? (Apoiados.) 
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Não quero insistir falJando sobre o vencido. O tempo é escasso. Apenas me de-
fendo, aproveitando a opportunidade de estar na tribuna para fazer um requerimento 
e é que, na fórma fio Regimento, V. Ex. queira consulrar á Cam<:ra si ella éntende 
que a materia que acaba de ser lida é de tal modo urgente que deva interromper 
a ordem do dia. 

Pelo Regimento anterior, requerimentos desta natureza deviam ser feitos por 
escripto. Si essim .é, estou prompto a formulai-o por escripto pua que V. Ex. se 
digne de o submetter ao criterio dos honrados collegas. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - V. Ex. mande o seu requerimento por escripto. 
Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate approvado, por 107 votos, contra 4, 

o seguinte requeremento. 
Requeiro urgencia para discussão immediata do projecto do Senado que proroga 

o estado de sitio. 
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1904 Cassiano do Nascimento. 
E' annunciada a discussão unica do parecer da Commissão de Constituiçãci 

Legislação e de Justiça, adoptando o projecto n. 322 A, de 1904, do Senado, proro-
gando por 30 dias o estado de sitio decretado pela lei n. 1. 270, de 

Discussão 16 de novembro ultimo para esta Ca,Pital e comarca de Nictheroy. 

do projecto O Sr. Erico Coelho - Pedi a palavra, Sr. Presidente, unica-
mente para mandar á Mesa uma emenda para que seja adoptado 

como conclusão do parecer o voto em separado formulado pelo digno representante 
do Estado de Minas, o Sr. Estevam Lobo. 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e 1posta conjuntamente em discussão a seguinte 
emenda. 

Onde se lê : prorogado por 30 dias - diga-se - prorogado até o dia 30 de dezem-
bro corrente. 

Sala des sessões, 13 de dezembro de 1904. - ERrco COELHO. 

O Sr. Bricio Filho - Sr. Pres,idente, venho combater o projecto que prorog;. 
o estado de sitio por trinta dias par~ esta capital e a comarca de Nictheroy quem 
já uma vez foi um dos signatarios dç um projecto de prorogação de estado de sitio 
e que teve a incumbencia de apresentíil-o á consideração da Casa. 

Vê V. Ex. e comprehende a Gaprnra que não é por ser em these contrario à 
decretação de uma medida da ordem daquelJa que está submettida ao nosso juizo, 
que me levanto neste momento para combatei-a. · 

E nem isso se poderia comprehender desde que o estado de sitio é uma medida 
constitucional, da qual poderemos lançar mão sempre que as circumstancias a acon-
selhem, sempre que ella seja necessaria, urgente, indispeµsavel. 

Mas, justamente pa1·a que saibi1mos si a concessão merece ou não a nossa 
approvação, torna-se necessario o exame, a analyse. para que nos pronunciemos de 
accôrdo com aquillo que o patriotisrrio aconselhar, segundo o modo de ,entender rte 
cada um de nós. 

Neste momento, Sr. Presidente, temos necessidade de àecretar o estado de sitio? 
Eis uma pergunta que desde logo surge 

Quaes são os casos em que o estpdo de sitio p6de ser decretado? 
Dil-o de um modo claro a Conptituição da Republica em seus arts. 34, 48 e 

80. (L~) E' preciso que estejamos dpante da aggressão por forças estrangeiras ou 
de commoção interna. 

Ha alguem que seja capaz de, nesta hora, declarar que nos achamos deante 
da aggressão por forças estrangeiras? 

Creio que ninguem. 
Resta outra hypothese : ·a de que estejamos deante de uma commoção intestina? 

Mas que é isto? E' uma cousa inderynida e sem fórma? . 
Não, Sr. Presidente. Os tratadistas e commentadores, aquelles que do assumpto 
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se teem occupado, acham que a commoção intestina equivale sem duvida a aggres 
são por forças estrangeiras, corresponde á guerra civil, vale pela revolução em 
franca ebullição. 

A segurança da Republica exige a providencia, e corre a patria imminente 
perigo, çomo determina o art. 80? 

O SR. GARCIA PIRES - Como nos achamos ainda hoje. 
O S1i. BRICIO FILHO - Não, o humilde orador, mas 0 illustrado commentador 

da nossa Constituição, o Sr. João Ba~balho, que escreveu o seu trabalho sobre a 
lei magna, não na atmosphera de paixões, mas na calma do seu gabinete de estu-
dos; elle que foi um legislador emerito e digno, diz o Sr João Barba lho o seguinte : 

« Taes palavras (refere-se á segurança da Republica e ao imminente perigo da 
Patria) esta medida que reservam-n'a para momentos supremos, em que periclita 
a Patria e não se póde de outra maneira salvai-a. 

Nem se concebe que a possam autorizar factos, ainda que muito graves, que 
succedem na vida normal da sociedade, para os quaes es tá apparelhada a autoridade 
com as faculdades e meios ordinarios de acção. Fôra contradictorio, fõra inepto 
fazer uma Constituição e regular nella o exercício do Pcder Pub1ico para assegurar 
a liberdade e o direito do cidadão, dando á autoridade ao mesmo tempo a faculdade 
de apartar-se das normas tutelares para isso estabelecidas e empregar meios heroicos 
contra occurre~cias que se podem vencer sem sacrificio da liberdade individual, com 
os recursos ordinarios. Constituição que tal permittisse seria antes uma negaça e 
uma armadilha, urdidura digna dos Tiberios e de Machiavellos, que não dos proc11-
radores do povo, para garantil-o e mantel-o soberano. Seria uma constituição sui-
cídio.» 

Sobre a commoção intestina, assim se exprime o mesmo escriptor : 
«E de tamanha gravidade, e de arriscadas consequencias é essa commoção intes-

tina a que a Constituição se refere, que ella quiz equiparai-a aqui á propria guerra 
ou aggressão estrangeira, este::ldendo a ambas a mesma extraordinaria providencia. 
Tanto ameaçam « a segurança da Republica» e tão g,rande perigo fazem correr 
á Patria, que se consideram iguaes e se irmanam quanto a seu alcance e consequen-
cias e tambem quanto á urgencia do emprego de meios promptos, energicos e suffi-
cientemente efficazes para por-se-lhes termo. E bem se vê dahi que, para admittir 
e justificar o emprego de uma providencia dessa natureza, creada para uma situação 
de guerra da qual até tirou o nome de estado de sitio, é preciso que a « commoção 
intestina», a ella para esse effeito equiparada, assuma proporções taes que o perigo 
para a Patria tamànho seja com.o o que ella corre com a guerra, e que não possa 
ser· destruído sinão com os meios usados nesta. 

Não se póde entender de outro modo a Constituição neste ponto.» 
Bem sei, Sr. Presidente, que ha momentos em que a decretação da medida se 

impõe. Eu mesmo já a patrocinei. 
Estamos agora deante de circumstancias que a reclamen? 
O SR. GARCIA PIRES - Gravíssima. 
O SR. BRICio FILHO - Certamente que não. 
O SR. GARCIA PIRES - Certamente que sim, digo eu. , 
O SR. BR!cro FILHO - Quando a Camara votou aqui o projecto do estado de 

sitio, cuja prorogação estamos pleiteando, eu, Sr. Presidente, deixei de tomar parte 
no debate e na votação por motivos que então expuz e que não quero agora repetir 
para manter a necessaria e indispensavel serenidade do debate. Devo dizer a V. Ex. 
que naquella occasião mesmo eu teria votado contra o projecto, por entender que não 
me era dado ser favoravel. 

E' certo que eu podia ter votado naquella occasiiío a favor e agora contra, por 
não ·ser a mesma a situação. Mas no caso, hontem como hoje, o meu pronunciamento 
foi o mesmo, porque verifiquei que não estamos dentro da commoção intestina exi-
gida pela Constituição da Repub1ica para a decretação de uma proposição desta 
natureza. 

Sr. Presidente, durante alguns dias notou-se um movimento nesta cidade, inovl· 
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mento que se accentuou a 14 e 15 do mez passado. Este movimento foi, porém, jugu-
lado incontinente, e no dia 16 o Sr. Presidente da Republica, ao communicar ao 
Congresso em mensagem o occorrido, fez sentir que a ordem se achava restabele-
cida e que as forças de mar e terra haviam cumprido o seu dever. 

Portanto, naquella occasião mesmo já o estado de sitio não era necessario e quem 
tivesse votado contra teria votado de accordo com a Constituição. 

Passam-se dias, é lida nova mensagem do -Presidente da Republica dando conta 
dos acontecimentos, resaltando a insistencia em declarar que estamos positivamente 
com o restabelecimento da o,rdem. 

Um dos membros desta Casa até se levantou prÍ'lneiro, .. f;ara formular as suas 
congratulações com as forças armadas que tinham servido á ci:i.usa da Republica, 
oppondo-se á sub1evação, depois para• propor a moção de applauGos ao Sr. Presidente 
da Republica pela energia e, correcção de seu procedimento, e finalmente, para 
apresentar á Casa um projecto de pensão no sentido de amparar a familia do tenente· 
coronel Fabricio de Mattos. 

Si é assim, Sr. Presidente, para que prorogação do estado dA sitio? Só para que 
se apurem responsabilidades? Só para que se acabe o relatorio policial? 

Não; eu comprehenderia que fosse necessario prorogal-o para a apuração de 
responsabilidades si estas se achassem ligadas a movírr.ento que ainda estivesse in-
candescente, em effervecencia, que ainda não estivesse e'xtincto, em contrario ao que 

, declararam o Poder Executivo, orgãos da imprensa e repre;;entantes da Nação, em 
ambas as Casas do Congresso. 

Em julho de 1894, eu, que tinha vindo da guerra, dos campos de batalha, fui, 
nesta Camara, o signatario de um projecto de prorogação do estado de sitio, e por 
delegação dos meus collegas tive de apres

1
ental-o á consideração da Casa. 

Entre os motivos que inf!uiram para a apresentação figurava o facto de ser 
necessario apurar responsabilidades; ma~ essas estavam vinculadas á guerra civil 
que continuava a estalar no Rio Grande c

1
lo Sul e em varios pontos · do paiz. Estava-

mas, portanto, dentro da condição da CO'ftmoçao intestina, tal como a Constituição 
estabelece, tal como a consideram os tr\(tadistas. Era a revolta de 6 de septembro 

que ainda continuava em alguns Estados" 
Além disso, naquella hora, achava o Governo que a revolução estava tão forte 

em alguns pontos que cogitava d!l uma, providencia gravissima : o adiamento do 
Congresso , Nacional.. 

Veiu então projecto de prorogaçã'o . do estado de &itio para tornar · desnecessario 
o adiamento. 

Como é que se quer agora decretar o estado de sitio, quando não temos com-
moção intestina, quando a . ordem está restabelecida, quando o Sr. Presidente da 
Republica, por meio de mensagens, decl\(ra que entrámos no regímen de tranquil-
lidade,quarido todos os oradores isso prpclamam, quando o.s orgãos da imprensa 
amiga dizem a mesma cousa? ! 

Senhores, o estado de sitio é uma m.edida muito séria para ser assim decretada 
e prorogada com f1equencia. (Apoiados.) Basta dizer que suspende grande numero 
de garantias constítucionaes. Ha até que~1 entenda que o sitio suspende toda a Cons-
tituição. Não penso deste modo, mas é c,:erto que já houve quem neste recinto dis-
sesse que, durante o sítio, a Constituição 1mtra para Um'.i gaveta, para só sahír depois 
de extincto· o prazo da providencia. 

Pois é a esses, aos que pensam assim, que eu pergunto si se pode com frequen-
cia estar escondendo em urna gaveta a Cpnstituição, a lei magna que regula os nos-
sos direitos e deveres. 

Quanto a mim, já disse que não vou tão longe, tanto que affirmo que ha uma 
garantia que está de pé durante o sitio - a immunidade parlamentar, ·a liberdade 
de tribuna no Congresso, e é porque acho que está de pé, que me encontro nest~ 
momento a discutir o projecto. 

Assim pensei em 1894, no momento ~m que apresentei o projecto de prorogação 
do estado de sitio; assim penso agora, d\i accordo com os melhores tratadistas, poh 

1 
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de duas uma : ou nos fica a plena liberdade de fa11ar, de expor o nosso pensamento, 
e então o Congresso pode funccionar durante o sitio; ou não temos a liberdade de 
actuar, e, então, é preferivel que, decretado o estado de sitio, deixe o Congresso 
d~ funccionar. 

De todo o exposto concluo que não temos necessidade de prorogar o estado de 
sitio, porque não estamos em conmioção intestina. Estou, assim, de pleno accordo 
com o digno Senador pelo Maranhão, Sr. Gomes de Castro, que hontem fulminou 
no Senado o projecto agora. em disoussão. 

Com a sua approvação, vai continuar o Governo sem critica, sem soffrer \mpu-
gnação, sem experimentar a fiscalização. 

o SR. ELYSEU GUILHERME - Não apoiado. 
O SR. BRICIO FILHO - Os governos, em geral, uma vez que apanham o ·sitio, 

uma vez que governam dentro desse regímen, tratam, Sr. Presidente, de o prorogar, 
o mais que podem, para que sua acção seja exercitad·a sem que palavras importunas 
venham perturbar a placidez governamental. 

O SR. GARCIA PIRES - Aqui está a tribuna livre. 
O SR. BRrcro FILHO - Esta é uma excepção; as outras não estão. Sou o pdmeiro 

a reconhecer que dentro do sitio podem ser suppressas, e é justamente por isso, 
Sr. Presidente, que não quero que uma medida nestas condições seja posta em execu-
ção com tamanha facilidade. 

Ouço dizer que este é um sitio brando, suave, generoso, como se podesse haver 
estado de sitio nestas condições! Qual o direito que está de pé? O de applaudir. 

Falla-se em sitio brando. Será a brandura para com aquelles que são reclusos 
na liha das Cobras? 

Sei que ha lá muitos vagabundos, muitos criminosos; mas tambem vão sendo 
colhidos innocentes. 

O SR. GARCIA PIRES - Podem, são hypotheses. 
O SR. Biucio FILHO - E. V. Ex. não quer que as hypotheses entrem em jog-0? 

Pois quero eu, e tenho o mesmo direito de querer que V. Ex. 
O SR. GARCIA PIRES - V. Ex. póde querer o que quizer, nem eu estou lhe 

tolhendo direito algum. 
O SR. BRICIO Fn.Ho - Nas malhas da acção policial, podem ser colhidos muitos 

innocentes ... 
O SR. GARCIA PIRES - Podem. 
O SR. B1Fc10 FILHO - Podem e são. Dos presos, como noticiam as gazeta:.;, 

grande numero formou voluntariamente nas fileiras do batalhão naval. Mas, Sr. 
Presidente, sabe V. Ex. como se desenvolveu esse voluntariado? Assim : ou vae para 
o Acre ou assenta praça; escolha entre estas duas contingencias : receba a infecção 
malarica ou vista a farda. E esta tem as preferencias. 

Poderia levar mais tempo na tribuna, trazendo a opinião de estadistas, mostrando 
o que é o sitio em varias pontos do globo, na Prussia, na Republica Argentina, nos 
Estados U nldos, naquelles paizes onde o estado de sitio tu~:lo suspende, menos, o 
direito á vida, como naque11es onde apenas suspende o habeas-corpu.s . .. 

O SR. GARCIA PIRES - Aqui o sitio tem sido uma garantia á vida. 
O SR. BRICIO FILHO - . .. como em outros, onde vae mais longe. 
Mas, para que proseguir? O que desejo aqui é simplesmente deixar consignad0 

o meu voto contrario a esta medida. 
Não posso censurar e devo mesmo respeitar os que votam a favor. Sou o pri-

meiro a reconhecer que militam em seu favor convicções honestas, dignas e respei-
tosas, como aquellas que animam o orador que está na tribuna. 

Defendam e amparem a prorogação. Eu impugno o projecto, eu o combato, 
eu o reputo pernicioso. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr,_ Garcia Pires pensa que, tendo a Camara de se occupar a inda uma vez 
dos tristes successos de novembro passado, as pa!avras que aqui se ouviram deve-
riam ser de piedade pelas virtimas de uma tresloucada ambição e de louvor ~o 
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Governo e ás forças armadas, por terem salvo esta Capital da anarchia, garantindo 
a vida e a honra da população. 

Infelizmente, assim não foi. O nobre Deputado por Pernambuco palavras bem 
differentes pronunciou, o que, aliás, não deve admirar, porque já na discussão do 
primeiro estado de sitio S. Ex. só se. fez ouvir para censurar o Governo por ter sus-
pendido a publicação de um jornal onde a revolta encontrou os maiores applausos 
e d~ cujas columnas se incitava a população contra o Governo. 

Toda a gente sabe o que foi a revolta ultima, que S. Ex. classificou de algumas 
pertu.rbações da ordem. Era em 3 actos a grande scen.1. O primeiro - os arruaceiros 
- representou-se inteiro; a comparsaria desclassificada campeou na cidade. O segun-
to acto - o levantamento militaT - tambem foi quasi até o fim, aqui, como em 
diversos Estados. Si tivesse vencido, porém, nem assim seria vc·ncedor. A anarchia 
o haveria de engul:r. Seria então o momento do 3º 2cfo - os salvadores da patria. 
Elles appareceriam então aos sons dos vivas á monarchia. Seria a apotheose final. 

Felizmente esse nefando trabalho dos ambiciosos não teve a malfadada -solução 
que esperavam. Fez victimas, e pobres victimas, eis toda a sua historia. O Governo 
precisa, apurando os inqueritos, chegar a conhecer todo o vasto trama e punir os 
culpados, vingando aquelles cujas visas e cujo futuro elles 'ªcriticaram. Si já não 
ha motins nas ruas, ainda não está tranquillo o espirito pubHco e a acção do Governo 
ainda não está completa. (Muito bem; muito bem. O or'ador é comprímentado.) 

O Sr. Irineu Machado - Sr. Presidente, não me anima absolutamente o 
menor intuito obstruccionista, porque pouco se me dá que deva folar em dez minutos, 
em um quarto de hora ou em 20 minutos; meu desejo é apenas o de cumprir um 
dever. I 

O SR. PRESIDENTE - Eu expliquei categoricamente a razaõ. 
O SR. IRINEU MACHADO - Não ha censura na minha phrase, ha apenas a expo-

sição de um pensamento. De um modo ou de outro, eu exercerei esse dever de 
consciencia. 

Quando em 16 de no-vembro ultimo chegou a esta Casa a mensagem do illustre 
Sr. Presidente da Republica, ouvi a sua leitura com a maior surpreza de espirita 
porque ella não concluía por pedir nem essa excepcional e gravissima medida :lo 
estado de sitio, nem o consentimento, a opthorga da Camarn para submetter a pro-
cesso crimii;ial os Deputados e o Senador que estivessem envolvidos em responsabili-
dade criminal. 

O SR. ELPIDIO FIGUEIREDO - Não poc,lia. Semelhante pedido é da competencia do 
Poder J ucliciario. 

O SR. IRINEU MACHADO - A mensao-em limitava-se a dizer que movimentos 
populares tendo explodido nas ruas destarcidade, foram seguidos por uma agitação 
militar e que um general do exercito, á frente da Escola :Mi)itar, viera para a rua 
atacar as instituições, com o manifesto intuito de derrubar o Go..,erno da Republica; 
mas que, graças á lealdade e á dedicação das forças 'do exercito e da armada, auxi-
liadas pefa policia, o movimento estava jugulado, o Governo triumphante e a Repu-
blica em inteira e completa garantia. 

Essas palavras rememoravam no mqu espirita aquelle trecho de ouro em que 
o Governo do benemerito Marechal Flor\ano Peixoto communicara á Camara dos 
Deputados que subjugara a revolta e restituira a Republica, immaculada e pura, 
aos representantes da N ãção, restabeiecidjl em todo o paiz a ordem e garantidas as 
instituições. Quasi nos mesmos termos, c9m a mesma segurança e o mesmo orgulho 
do grande serviço prestado á Republica, rxprimiram-se o illustre soldado e o actual 
Presidente. 

Certo é, porém, que entre todas as ~tffirmaçôes que se continham na sua men-
sagem, aquella que nos enchia de jubilo e cm que se revelava o maior caracter ':le 
certeza e segurança era a affirmação, que o Presidente da Republica fazia á Camara 
dos Deputados, de que a ordem publica ~stava restabelecida, de que a Republica se-
achava garantida, sendo que ambas essa\> cousas resultavam da lealdade e da dedi-
cação das forças do exercito, da armada r da po-licia. 
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O SR. ANIZIO DE ABREU - E, apezar dessa declaração, o Congresso deu o estado 
de sitio. 

O SR. IRINEU MACHADO - Sr. Presidente, tendo em vista os termos claros e 
categoricos dessa mensagem, onde o Presidente da Republica se abstjnha de ped!r 
o estado de sitio, eu conclui, ante o art. 80 da Constituição da Republica, no qu11l 
se dispõe que a medida em questão é autorizada «no caso de commoção intestina», 
com mais esta circumstancia que caracteriza a necessidade da mesma medida «pondo 
em perigo a Republica», eu conclui, digo, que não se tornava necessaria a decreta-
ção do estado de sitio. 

Indagando, no meu espirito, qual a circumstancia ou quaes os factos que pudes-
sem determinar tal medida, eu formulava uma hypothese : «Será, porventura, por-
que o Governo da Republica carece de utilizar-se dessa providencia para auxiliar 
a funcção punitiva do Estado? Será, talvez, porque se torne desse modo mais facil 
o andamento do processo a que estão sujeitos os responsaveis pelos movimentoo 
criminosos? n 

Só e só esta circumstancia poderia ter inspirado a decretação do estado de 
sitio, porque nem das palavras da mensagem, nem dos pareceres das Commissões, 
nem de qualquer dos discursos proferidos no Senado ou na Camara, póde concluir-se 
um motivo historico, uma razão juridica que tivessem levado o Parlaménto Brasi-
leiro a decretar o estado de sitio. Quando, um dia, o historiador, examinando este 
momento político, tiver de folhear os Annaes da nossa vida parlamentar, encontrará 
essa grande lacuna; e ella não exprimirá sinão um desfallecimento de nossa energia 
cívica, não exprimirá sinão um movimento de fraqueza e ele entibiamento daquelles 
que não confiaram nas forças vivas que apoiam a Republica e na dedicação elos 
republicanos, que por ella sabem morrer. 

Que o estado de sitio não é medida de méra natureza preventiva e sim de carac-
ter repressivo, ensinam todos os publidstas americanos e europeus, que estudaram 
este instituto de Direito. 

O SR. ANIZIO DE ABREU - E' inexacto. Innumeros publicistas affirmam o con-
trario. 

O SR. 1 RINEU MAr;HADO - En•re e!les eu posso citar. . . 
o SR. ANIZIO DE ABEU - A maioria dos Argentinos. 
O SR. JRINEU MACHADO -- ... a lição de Arangio Ruiz ... 
O SR. ANIZIO nE !\BREU - Podia citar a de Quintana. 
O SR. lRINEU MACHADO - ... tantas vezes invocado neste livro notavel do grande 

publicista brazileiro, o Sr. Ruy Barbosa - - O Estado do Sit.io e seus limites. 
Não basta para a decretação do estado de sitio uma certa ordem de conjecturas 

que pudesse inquietar a consciencia ou perturbar a tranquillidade de espirito dos que 
tanto amam a Republica, como o illustre Deputado pela Bahia, o Sr. Garcia Pires. 

Não basta, de modo algum, a possibilidade de perigo para a segurança do Estado, 
para a segurança da Republica, tanto assim, que a Constituição fixa duas condições, 
estabelecendo dois requisitos para a decretação dessa medida - a commoção intestina 
e que tenha po>lo em perigo a fórina do Governo Republicano. 

o SR. ANIZIO DE ABREU - Tenha posto, não; que ponha. 
O SR. lRINEU MACHADO - Melhor ainda, .que possa por. 
o SR. ANIZIO DE ABREU - Que ponha - diverso. 
O SR. IRINEU MACHADO - Que ponha, o que quer dizer - no momento. 
O SR. ANIZIO DE ABREU - «Neste momento», é S. Ex. quem diz. 
O SR. lRINEU MACHADO - O aparte de V. Ex. lhe é contrario. «Que ponha'" 

quer dizer - que ponha no momento em perigo. 
o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não quer dizer isto. 
O SR. lRINEU MACHADO - Si a lição dos esoriptores é esta - o estado de sitio, 

de todas as medidas estabelecidas pela constituição ilos povos lines, é aquella que 
se reveste de maior gravidade - só se decreta em casos excepcionalissimos, em 
determinados momeatos da vida política e historica de um povo. 

Quando em determinado caso a agitação tomar tal incremento que o emprego 
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de armas, a força em acção contra o Govenio indicarem a nf:cessidade do emprego 
de meios extremos; quando o Governo não tiver força bastante para dominar imme-
diatamente o movimento, de sorte que, além da força em acção, que oppõe á força 

em acção movimentada pelos revolucionarias, 'precisa de lançar mão ainda de outros 
meios de defeza; emprega-se então esta medida, que é auxiliar da funcção repressiva 
do Estado, .e surge incontestavelmente a conveniench da decretação do estado de 
sitio. 

Quando, porém, dominado o movimento militar, como succedeu na madrugada 
de 15 de novembro, cessando, como havia cessado a agitação popular, o Governo 
podia annunciar á Camara que a· ordem publica estava restabelecida e que a Repu-
blica não mais perigava, nenhuma razão de ordem juridica, nenhum motivo de 
ordem politica podia determinar a decretação dessa medida. 

Que o estado de sitio se decretasse para facilitar o andamanto dos processos dos 
autores ou cumplices, dos crimes praticados nesses dias, <levo dizer constitue um 
atfentado á nossa civilisação, á nossa cultura juridica, não menl)s grave, não menos 
perigoso, não menos affrontoso aos nossos fóros de püvo civilisado do que os atten-
tados praticados pelos arruaceiros a que alludiu o Deputado pela Bahia; e com esta 
aggravante, Srs. Deputados : emquanto esses individuas, que, na expressão do repre-
sentante da Bahia, constituem a lia da sociedade, a lama das nossas sargetas, infrin-
gindo a lei, o direito, perturbando a ordem publica, agiam como inconscientes instru-
mentos dos conspiradores a nossa responsabilidade é a dos cultores conscientes da lei, 
é a dos guardas da Constituição ! 

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Úeputados, a situação é esta : o mov.omento revolu-
cionaria cessou, o movimento militar foi abafado e o Governo iniciou os inqueritos 
civis e militares. Para que o estado de sitio? Para se proseguir na acção criminal 
contra os responsaveis? 1 ' 

Mas, Sr. Presidente, é preciso att~nder ainda a uma circumstancia. 
Tantas vezes no nosso paiz se tem anarchizado a acção da jL•stiça e bar.alhado a 

funcção punitiva do Estado, a que allupi, que é necessario dizer ainda uma vez que, 
tendo se dado uma agitação, nem só contra a ordem publica sinão tambem contra 
os altos poderes do Estado, não comprehendo que se biparta o processo, scindindo-se 
a prova, quebrando-se a continencia dt,i causa, iniciando-se ao mesmo tempo inque-
ritos civis e militares. 

Vejo em tudo isto um erro muito 1;rave. 
Sei que minha opinião não tem a menor autoridade juddicia, porque pertenço 

a esse grande anonymato, a essa graryde massa obscura dos que amam e cultivam 
o direito. · 

Mas por isso mesmo, Sr. Presidente, sei que as nossas antigas leis estabelecendo 
que se submettessem a processo militar os militares e a processo civil os civis, 
quando estivessem indiciados em crimes de tal natureza, foram revogadas pela 
expressa disposição do art. 12, § 8°, da lei n. 221, de 1894, -que dispõe o seguinte: 

«O crime commun ou de responsabilidade, connexo com o crime politico, serà 
processado e julgado pela autoridade judiciaria competente par.a conhecer do crime 
politico. » ' · 

Assim, a meu ver, em face de tão clara disposição da lei n. 221, só p6de ter anda-
mento o processo para responsabilizar autores e cumplices, perante a justiça federal, 
competente para processar, para conh~cer dos crimes communs, ou de responsabili-
dade, connexos com os crimes politico15. 

Nossos collegas que sejam porventura responsaveis por taes crimes, o Senador 
paraense, como os seus cumplices ou co-autores, civis ou militares, devem todos 
responder perante o fôro civil, jamais perante o fôro militar. 

Estamos ou não, portanto, a perder inutilmente o tempo? Estamos, ou não 3 

embaraçar a funcção punitiva do Esta~o, quando mandamos submetter uns ao fôro 
militar e outros ao civil, tudo anarchi~ando, tudo perturbando? 

Mas, não é só., Sr. Presidente_; eu penso que, sujeitos ao fôro militar ou sujeitos 
ao fôro civil, o meio regular de direjto, para se operar contra os responsaveis a 

I 
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acção da justiça, jamais seria este - de ir prorogando ,, estado de sitio -, já decre-
tado, a meu ver, com evidente infracção da Constituição e ao mesmo tempo forne-
cendo um exemplo que não p6de honrar os sentimentos juric!icos de um_ povo que 
deve amar a liberaade. 

Nossa historia é bem curta, mas já nos dá_ exemplos sufficientes dos contrastes 
politicos. 

Não p:ertenço ao numero dos que applaudiraÍn o movimento revolucionario, dos 
que nelle tomaram parte, de sorte que não tenho a menor responsabilidade criminal, 
nem a menor connivencia moral. 

Separado do illustre Senador paraense, reconhecido Senador por aquelles que 
hoje mais o apedrejam, eu não pertenço ao numero dos que estão filiados á sua ban-
deira, nem ás sua3 idéas políticas; mas tenho a serenidade precisa para conhecer 
os precedentes historicos da nossa vida publica, e saber que não se deve desprezar 
nem o'díar os vencidos, como não se deve bater palmas precipitadamente aos vence-
dores. 

E' necessario entregar o animo á accão serena da justiça, é preciso não obtem-
perar o espírito nas explosões do momento, quer exprimam os hymnos enthusiastico~ 
entoados aos triumphadores, quer a grita desenfreada contra os vencidos. 

Esta póde ser a sorte de todo homem político, si a ambição o domina, ou si a 
paixão lhe conturba o animo . 

Si assim é, Sr. Presidente, si estou nesta situação de espírito em relação ao Sr. 
Lauro Sodré, devo, entretanto, pedir ao Governo, :orno á Camara dos Deputados, 

como á Nação inteira, saibam fazer justiça, si querem punir, mas 
Encerramento sem odio e sem rancor, saibam corrigir, mas sem vindicta nem 

perseguição. 
da discussão. (Muito bem; muito bem.) 

e adiada a votação. 
Ninguem m<tis pedindo a palavra, é encerrada a disc~ssão 

SESSÃO DE 14 DE DECEMBRO. 

E' annunciada à votação do projecto n. 322 A, de 1904, do Senado, prorogand.:> 
por trinta dias o estado de sitio decretado pela lei n. 1.270, de 16 de novembro do 
anno corrente, para esta Capital e comarca de Nictheroy (discussão unica). 

O Sr. Presidente - A este projecto foi apresentada uma emenda pelo Sr. 
Erico Coelho, cujo teor é o seguinte : 

« Onde se lê - prorogado por 30 dias, diga-se : prorogado .até o dia 30 do cor-
rente.» 

O Sr. Erico Coelho começa dizendo que não é seu proposito desencaminhar 
a maioria da Camara, de votar a proposição do Senado tal qual de lá veiu redigida, 
mas sobe á tribuna para explicar seu intuito, isto é, formulando em emenda ao 
projecto a opinião discordante do parecer da Commissão, firmado pelo Sr. Estevam 
Lobo, um dos mais brilhantes ornamentos desta assembléa e das mais caras esperan-
ças da Republica (Apoiados geraes.) 

A resolução do Congresso sob. n. 1.270, de 16 de novembro, que declarou o 
estado de sitio, veiu errada do Senado e errada a Camara a adoptou. A Constituiçá;J 
da Republica, refere-se ao art. 80, preceitua que o estado de sitio deve ser declarado 
por tempo determinado. Entretanto, o Poder Legislativo deu autorização ao Execu-
tivo de suspender o estado de sitio quando entendesse já não ser necessaria essa 
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medida de governo, dentro do prazo dos trinta dias decretados. Essa autorização, 
por outra, essa delegação o Congresso não poderá ter conferido ao Governo, por 
ser duplamente infringente da Constituição,. comô o orador passa a demonstrar. 

A atribuição do Poder Legislativo, de declarar o estado de sitio, é a mesma 
attribuição, com o mesmissimo alcance de ordem publica, de que o Poder Executivo 
póde usar, na ausencia do Congresso, declarando suspensas P.ºr tempo determinadú 
as garantias constitucionaes. Mas a prerogativa do Congresso Nacional prima sobre 
a mesma atlribuição conferida ao Presidente da Republica, em que o Poder Legis-
lativo tem a faculdade constitucional de suspender o sitio, decretado pelo Poder 
Executivo; ao passo que o Governo Federal não tem o poder de suspender o estado 
de sitio decretado pelo Congresso. (Cruzam-se apartes pro e contra.) 

O orador chama a attenção para o confronto das expressões do art. 34, n. n· 
(das attribuições privativas do Congresso Nacional) com as do art. 48, n. 15 (das 
attrfüuições privativas do Presidente da Republica)· para frizar o seu argumento, que 
fallece ao Poder Executivo faculdade de suspender o estadc de sitio decretado pelo 
Poder Legislativo, assim f.allece ao Congresso Nacional a faculdade de delegar attri-
buição privativa de sua esphera ao Presidente da Republica, como é essa de encurtar 
o prazo do estado de sitio, que lhe foi dada inconstitucionalmente pelo decreto de 
16 de novembro proximo passado. 

O Congresso acabava de prorogar a sessão • legislativa até 30 de dezembro; si, 
durante o estado de sitio decretado por 30 dias, o Governo porventura achasse des-
necessario manter essa medida extrema de ordem publica, nada mais simples : o 
Poder Executivo, cm mensagem ao Poder Legislativo, opinaria ·pela suspensão do 
estado de sitio, que immediatamente seria decretada. Mas nã.o foi assim que se resol-
veu a medida de ordem publica, mas inconstitucionalmente, como o orador poz em 
evidencia. 1 

Presentemente o Congresso prplonga o estado de sitio até 15 de janeiró do anno 
vindour.o; porém, no prorogar o ~irazo, não está explicita nova autorização, incon-
stitucional embora, para o Governo prescindir da medida excepcional de salvação 
publica, quando entender revogar q novo decreto da prorogação do sitio. 

Aos apartes dos Sr. Cassiano 1º Nascimento e outros Srs. Deputados, no sentido 
de que a faculdade de suspender o estado de sitio, pelo Presidente da Republica, está 
implicita no projecto de prorogaç~lo de prazo que se vae votar, o orador responde 
que é tanto peion e lastimavel que o Congresso continue a se despojar de suas 
prerogativas. (Muitos apartes em \;ontrario.) 

O voto divergente do parec~r da Commissão é intelligente, assim como a 
emenda ao projecto formulada p~lo orador. A 30 do corrente mez o Congresso 
Nacional encerra a presente sessãp legislativa. No dia seguinte, si o Presidente da 
Republica entender, que declare o estado d<; sitio por tempo determinado, mas tendo 
a faculdade cie revogai-o logo q\le julgue desnecessaria essa medida extrema de 
salvação publica, por si decretada na ausencia do Congresso. A emenda que apre-
sento é mais governamental do que o proejcto, pois, como está redigido, o Poder 
Legislativo prolong'a o estado de silfo até 15 de janeiro proximo futuro, ficando o · 
Presidente da Republica na contingencia de observar esse periodo de suspensão ae 
garantias constitucionaes sem po4er encurtai-o. (Protestos em contrario de alguns 
Deputados.) 

O orador insiste em dizer que a declaração de estado de sitio não. tem os requi-
sitos de lei, pois lei se define a formula de direito duradoura e com applicaçãn 
geral, emanada do Poder Legislafivo; ora, s1 o estado de sitio póde ser declarado 
pelo Poder Execu.ti:vo, na ausenci\I do Legislativo, si é temporaria essa resolução e 
não 5e applica com gelleralidade \1 todo o paiz, não é lei, ·mas medida de governo. 

Si os contradictores do orador pensam que é .\ei a prazo fixo, só o Congresso 
póde revogai-a antes de findar o .Prazo. (Cruzam-se os apartes.) 

Declarar o estado de sitio qu\!r dizer promulgar essa medida cfe extrema neces-
sidade a bem da ordem publica,. A declaração tanto póde ser feita pelo Poder 
Executivo como, na sua aüsencial pelo Legislativo, torna a dizer. Quanto á prero· 
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gativa do Congresso Nacional, de approvar ou suspender o estado de sitio declarado 
pelo Presidente da Republica, o orador traduz do seguinte modo - APPROVAR é 
significativo de confirmar a medida de governo, e SUSPENDER é synonimo de revogar 
a resolução do Poder Executivo pelo Legislativo no momento deste dizer a respeito. 

Pensa o orador que a emenda quê formulou tem mais espirita governamental, 
observados os preceitos constitucionaes da Republica, do que o projecto que se vatl 
votar. (Apoiados e não apoiados.) 

Nada .mais tem a dizer. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (para enaaminhar a votação) - Ninguem 
mais avesso á praxe de, a pretexto de encaminhar votação, discutir materia já 
debatida. No emtanto, é forçado, no momento, a dizer algumas palavras. 

E' de indiscutivel notoriedade que o estado de sitio é funcção privativa do 
Congresso, a qual, unicamente em sua ausencia, é commettida pela Constituiçãr, 
ao Poder Executivo. E' materia consignada nos arts. 34, 48 e 80 da Constit~ição, 
que não deixa duvida á mais exigente analyse. 

A emenda do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro parece querer firmar a 
doutrina de que o Congresso Nacional não póde decretar o estado de sitio além do 
prazo em que elle estiver funccionando . 

Tal doutrina se lhe afigura inconstitucional. Nada impediria o Poder Legislativo, 
com preferencia na decretação do estado de sitio, de o decretar por dous ou tres 
mezes, si assim o quizesse, muito embora para um periodo em que não estivesse 
funccionando. E' uma funcção de que os membros do Congresso são os unicos juizes, 
em face dos arts. 34 e 80 da Constituição. 

Ainda a emenda do nobre Deputado não tem razão de ser, em face do projecto 
que se vae votar. 

O estado de sitio que se pr_etende votar é o q1.1e foi decr.etado pela lei n·. I.270, 
de 16 de novembro findo; outro não é. Assim, .pois, tanto vale dizer - sitio decretado 
pela lei tal, como dizer - sitio decretado nos termos da lei tal. 

Si nos termos desta lei está escripto que o Pre!'idente da Republica póde suspen-
der, quando julgar nã0 mais precisar desta arma de defesa constitucional contra a 
anarchia ou commoção intestina, ipso facto está outorgada ao Poder Executivo uma 
funcção, de que · se poderá despir no momento necessario. 

E' uma faculdade, uma resolução do Poder Legislativo, que tem força de lei, 
mas não propriamente uma lei, porque lhe fallece a sancção, e não ha lei sem 
sancção. 

Ao demais, a Camara investirá o Poder Executivo desta faculdade como uw 
meio efficaz de defesa a favor da autoridade constituida e das instituições, contra 
todos quantos puzeram em perigo a propria Republica. Poderá, pois, usar ou deixa~ 
de usar dclla. Amanhã, si o Presidente da Republica entender que nenhuma medida 
de excepção tem a tomar, certo não a tomará. Neste caso, o sitio figurará somente 
no papel. 

A opinião do orador, portanto, é que não ha incmweniimte algum em ser rejei-
tada a emenda do nobre Deputado pelo Rio de Janeirn. 

Ainda por amor á argumentacão, observa o orador que, ~i o estado de sitio que 
se vae prorogar é o mesmo promulgado pelo decreto legislativo de 16 novembro, e 
si nesse decreto estava consignada a faculdade de susp·~ndel-o ipso facto está tambem 
consignada no projecto que pende da votação da Camara, e, sendo assim, o Presidente 
da Republica usará ou suspenderá o estado de sitio. 

Si não fôra a attenção que lhe merece o honrado Deputado pelo Rio de Janeiro, 
Sr. Erico Coelho, e o voto sempre criterioso do talentoso repr~sentante de Minas, o 
Sr. Estevam Lobo, não teria o orador necessidade destas consid~rações, que infringem 
o Regimento da Casa, com se discutar materia já encerrada. 

E confessando a sua falta, por força das funcções que a henevolencia da Camara 
o investiu, promette não usar mais deste condemnavel recurso, tomando-se o min-
guado tempo das votações para, a pretexto de as encaminhar, . discutir a mesm.i 
materia posta a votos. 
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O Sr. Presidente - A Mesa já chamou a attenção dos Srs. Deputados para 
a disposição do art. 208 do Regimento, que diz : 

«Por occasião de votar, poderá ser concedida a palavra pela ordem, para breves 
esclarecimentos, simplesmente no sentido de encaminhar a votação, não podendo 
ser novamente discutida a materia, nem permittidas longas explicações. » 

Peço, pois, aos Srs. DeP.utados que não abusem da tolerancia da Mesa. 

O Sr. Frederico Borges (pela ordem) - Sr. Presidente, a um simples e des-
pretencioso aparte ao discurso do illustre Deputado pelo Rio de J~,neiro, S. Ex. julgou 
conveniente replicar-me que conhecia o apartista como doutor em ·estado de sitio. 
Julgei-me igualmente no dever de dizer a S .Ex. e á Camara que tambem o tinha 
conhecido como doutor em diversos estados de sitio, tenêfo estado a seu lado durante 
os decretados pela Republica. 

E, si as palavras de S. Ex. envolvem algum sentido dubio, que me possa ser 
dessairoso, concito S. Ex. a vir em plena Camara dar !i explicação de suas palavras. 
(Afuito bem.) · 

O Sr. Presidente - Não podiam as palavras .lo illustre reyresentante do Rio 
de Janiero envolver dubiedade erri relação ao nobre Deputado pelo Ceará, nem a 
Mesa teria consentido que aquelle il!ustre representante as empregasse em desairoso 
intuito. Devo tambem accrescentar que nem isso seria de accordo com os habitos 
delicados e cortezes do mesmo nobre Deputado. (Muito bem.) 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) - Sr. Presidente, no sentido de encaminhar 
a votação, com a rapidez que o Regimento exige, tenho a dizer a V. Ex. e á Camara 
que o meu encaminhamento abf ange tres pontos. · 

Primeiro : o projecto n. I.17º• de 16 de novembro do anno corrente, contém a 
faculdade de poder o Governo suspender o estado de sitio quando julgar conve-
niente? Contém. Acho isso um modo defeituoso de legislar, porque a Constituição 
exige a fixação do prazo. 

Dando nós 20 Executivo a faculdade de restringir o prazo, não fazemos a lei 
de accordo com a disposição co11stitucional. 

Segundo : o projecto que Vflmos votar mantem a defeituosa faculdade dada ao 
Executivo de suspender o sitio quando entender? Com a lealdade com que costumo 
discutir, declaro que mantem. \iealmente, o que estabelece o projecto em votação? 
E' prorogado o estado de sitio, decretado pela lei n. x.2701 de 16 novembro do cor-
rente anno, lei que encerra a f acuidade da suspensão. 

Terceiro : contrario ao proj~cto de sitio. sou infenso qu·~r ao prazo de 30 dias, 
quer á emenda que mar.da proq>gar été 30 de dezembro o prazo anteriormente mar-
cado. Si me fosse possível pr~ferir entre as medidas apresentadas, eu preferiria 
a do Sr. Erico Coelho, que é a 111ais razoavel, porque está calcada dentro dos limites 
constitucionaes. 

O Congresso e o Poder Exe.cutivo teem, pela Constituição, a faculdade de decre-
tar o estado de sitio, aquelle c1uando está funccion:mdo, e o Poder Executivo na 
ausencia do Congresso. 

Assim sendo, a emenda do nobre Deputado não vem atrapalhar a funcção ao 
Poder Executivo, visto como, n9 dia 31 deste mez, si a ordem publica reclamar, o 
Poder Executivo p6de novamente decretar o sitio. 

Eram estas as explicações que eu tinha a dar, para encaminhar a votação. 

O Sr. Estevam Lobo - Chamado, varias vezes, á autoria, vejo-me na neces-
sidade de, muito re!;umidament~, éxpor os motivos do voto, que proferi no seio da 
Commissão, de que faço parte. 

Méra questão de detalhe, S\!ndo elle, não descubro qual· o grande inconveniente 
de se não yotar o estado de sitio sómente até 30 de dezembro, uma vez que, dahi em 
deante, si for nece~sario, ó Governo o poderá decrehr . 
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A razão principal desse meu voto, Sr. Presidente, é que é, para mim, quanto 
menos tempo houver de estado de sitio, tanto melhnr será. 

Ora, não é impossivel que, muito antes de 15 de janeiro vindouro, desappareça 
a 11ecessidade dessa situação de excepção. 

Poderá, nesse caso, o Governo suspender o estado de sitio? Penso que não. 
Niio me parece que o projecto, nos termos em que se acha, seja susceptível 

de.ssa revogação : e!le será uma lei, e lei, para ser revogada, carece de seguir os 
tramites regimentaes. 

E como, segundo disse, a feição que mais me interessa, neste caso, é que 
tenhamos o minimum possível de estado de sitio ... 

o SR. GERMANO HASSLOCUER - Não apoiado. 
O SR. ESTEVAM LoBO ... por isso, acredito offerecer uma solução razoavel com 

o voto expendido, por entender, repitó, não assistir ao Poder Executivo a faculdade 
de suspender o sitio, votado pelo Congresso, ainda que, para isso, tenha autorizaçã·1 
em a propria lei. A suspensão do sitio concedido pelo Congresso só por outra lei é 
que se poderá fazer. 

Que mal ha em que o Governo tenha essa faculdade, concedida pelo Congresso, 
sómente até 30 de dezembro? Si, depois dessa data, ella ainda for necessaria, que 
muito é que o proprio Governo a decrete, segundo lhe permitte a Constituição' 

Não vejo razão para a celeuma que se levantou : ainda uma vez, e como Jiz 
Shakespeare, atravez da traducção franceza : beaucoup de bruit pour rien ... 

Em todo o caso, do meu voto ficará a interpretação da Camara sobre o 
assumpto, isto é : sobre os casos de suspensão ou revogação do estado de sitio por 
parte do Poder Executivo, quando a medida houver sido tomada pelo Poder Legis-
lativo. 

O SR. GASTÃO DA CUNHA - Eu votafri. a emenda si isso não determinasse a 
volta do projecto ao Senado. 

O SR. ER1co COELHO - Registre-se a declaração do nobre Deputado. 
O SR. EsrnvAM LOBO - E, assim, tenho dado por findas as minhas ligeirns 

observações. (Muito bem.) 
· Em seguida é posto a votos e approvado em discussão unio1 

Approvação do o seguinte art. 1° do projecto. 
O Cqngresso Nacional decreta : 

projecto Art. 1. • O estado de sitio decretado pela lei n. 1.270, de 16 
de novembro do anno corrente, para esta Capital e comarca '1e 

Nitheroy, é prorogado por 30 dias. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) requer verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem votado a favor n7 Srs. Depu-

tados e contra 3, total 120. 

Posta a votos, é rejeitada a emenda offerecida pelo Sr. Erico Coelho. 
E' approvado o seguinte art. 2• : 
Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecte v.ae ser enviado ao Poder Executivo para ser 
promulgado, na fórma da Constituição. 
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NOTA 

Acontecimentos de 14 de Novembro 

PROJECTO Nº 88. 

Em 30 de Maio, é lida a mensagem. Em 18 de Julho é publicado o 
parecer. Em 27 entra em discussão unica, orando os snrs G. Hasslocker, 
Barbosa Lima, Passos de Miranda. Em 31, oram os snrs. Luiz :Domihgues, 
Moreira da Silva (que apresenta emenda) e Barbosa Lima. Encerrada n 
discussão . Em /• de Agosto é appprovado o projecto e rejeitada a emenda. 
Em 4 é publicada a redacção final. Em 9 é approvada e em 10 enviado o pro · 
jecto ao Senado. 

OOCUMl!NTOS pARLAM!!NTARl!S. - VOL· IV, 6 





SESSAO DE 3 DE MAIO. 

·Senhores Membros do Congresso Nacional - De accordo com o preceito con-
stitucional, cabe-me ainda uma vez · a honra de informar-vos da marcha dos negocios 

publicos. 
Mensagem· Em tempo opportuno tivestes sciencia dos tristes acontecimentos 

que se deram no mez de novembro de i904, e, bem comprehendendo 
a sua gravidade, decretastes o estado de sitio para o Districto Federal e a comarca 
de Nitheroy, afim de poderem ser apuradas as responsabilidades que delles decorre· 
ram. 

Subsistindo as mesmas razões que determinaram o decreto legislativo n. i.297, 
de 14 de .dezembro, viu-se o Governo forçado a expedir os de ns. 5.432 e 5.461, pro· 
rogando o estado sitio até do .dia 18 de março proximo findo. 

Foi meu intuito, assim .Procedendo, assegurar a ordem publica contra máos ele-
mentos conhecidos e impedir que a demora no preparo dos processos instaurados con-
tra os indivíduos responsaveis por aquelles acontecimentos pudesse acarretar soluções 
contrarias a grandes interesses sociaes e politicos, profundamente affectados. 

O Governo não se utilizou dessa prorogação para medida alguma de caracter 
t!Xtraordinario e todos os direitos se exerceram livremente, sendo decretada a sus-
pensão do estado de sitio no momento em que se tornou desnecessario á segurança da 
Republica. 

Os incidentes que teem occorrido durante os processos, provocados pela obscuri-
dade das leis ou pela confusão no modo de apreciai-as, não podem ser indifferentes ao 
legislador e suscitam algumas reflexões. 

E' preciso definir, relevae que o diga, de modo claro e positivo, a competencia 
dos tribunaes civis e militares para o julgamento de réos envolvidos em movimentos 
~ediciosos, e regular os processos, simplificando-os e firmando de uma vez a extensão 
das immunidades parlamentares, quando Deputados e Senadores nelles tiverem qual-
quer responsabilidade. 

Não tem sido uniforme a jurisprudencia dos tribunaes, e a incerteza dos julgados 
enfraquece a acção da autoridade, produzindo no espírito publico uma impressão de 
desalento, que é prejudicial á justiça. 

Em meu conceito o estado de sitio suspende todas as garantias constitucionaes. 
Não o comprehendo de outra f6rma, pois elle foi creado, como um estado de excepção, 
para resguardar a ordem publica, que é o interesse supremo da sociedade, contra a;; 
convulsões provocadas por grandes crises. Desque que, porém, os espíritos teem 
d.ivergido tanto e variado a jurisprudencia do; tribunaes, convem que o Poder Legis-
lativo esclareça a situação de direito pàra que, nos momentos difficeis em que a 
ordem publica, perturbada por violentas commoções, tenha de ser mantida, desappa-
reça a possibilidade de qualquer conflicto entre os poderes da Republica. 

O que dá força aos governos aos cidadãos, animando-os nó meio dos grandes 
tumultos e agitações, é a segurança de que os responsaveis por tão affrontosos atten-
tados não encor>trarão apoio nos tribunaes do paiz. Não fôr;:i essa confiança absoluta 
na justiça da Republica, como tive oscasião de affirmar aos representantes das classes 
conservadoras, que me honraram com uma significativa manifestação de apoio •10 

dia 25 de março findo, e o Chefe do Estado, como os seus devotados e leaes auxilia-
res, não teria podido, com animo forte, cumprir o seu dever. 

Interessa profundamente á communhão que a justiça não seja tardia em seus 
julgamentos, e que estes se revistam de autoridadi; incontestavel pela uniformidade 
com que forem proferidos. A justiça será prompta e efficaz desde que o poder com-
petente determine com clareza a esphera de acção dos tribunaes, e todos conheçam 
o regímen certo a que estão sujeitos e as responsabilidades em que possam ter incor-
rido. 



-84-

SESSÃO DE 30 DE MAIO. 

Srs. Membro> do Congresso Nadonal - Cumprindo o determinado no § 3° do 
art. 80 da Constituição, venho communicar-vos que; depois de encerrados os trabalhos 

do Congresso Nacional, tive de expedir os <tetos sob ns.- 5.432 e 
Mensagem 5.461, de 14 de janeiro e 15 de fevereiro do corrente anno, proro-

gando o estado de sitio que já havíeis decretado a 16 de novembro 
do anno findo. 

Basearam-se esses meus actos nos mesmos motivos que vos levaram, em 14 de 
dezembro, a prorogar o estado de sitio; mas C'.>m satisfação vos declaro que, durante 
aquelle interregno constitucional, apenas foi tomada uma medida de excepção, a 
qual · consistiu na prisão de indivíduos cujos depoimentos interessavam ao descobri-
mento dos implicados no movimento sedicioso de 14 de novembro. 

Apenas, para garantia da ordem publica, foram retirados desta Capital para 
o territorio do Acre os desoraeiros conhecidos e indivtduos de má reputação, presos 
pela policia nos dias 11 a 14 do referido mez, quando quebravam os combustores da 
illuminação publica, inutilizavam carros da companhias ferro-carris e praticavam 
outras depredações, estando presentemente todos elle2 em literdade. P iri de 
Janeiro, 29 de maio de 1905. - FRANCISCO DE PAULA RriDRIGUl!S ALVES. 

1 

SESSÃO DE 18 DE JULHO. 

, Discutiu o Congresso Nacioijal, na ultima sessão, o projecto de vaccinação 
obrigatoria, contra a varíola. 

Não era uma mepida prophylatica a introduzir-se no paiz; todos o 
Parecer sabem. Não raros já sri submettiam a ella por simples exigencia regula-

mentar, no Imperio qomo na Republica; e quasi te.dos a procuravam 
de sua livre e expontanea vontade. " 

Entretanto, o projecto, embor,t recebido, por isso rpesmo, mm relutancia, passou 
de um momento para outro a ·.ser combatido como o maior dos attentados contra a 
Co~~0ção da Republica e até cpntra a integridade humana. 

E ·não se limítava o combate ao recinto legislativo e ao direito de enunciação 
de pensamento, pela palavra falla·c.la ou escripta. 

Lá fóra, nas ruas, a resiste.ncja á lei, ainda aliás em elaboração, se apparelhava 
formidavel, e tão insolita e audaz, que passou a ser de razão l·ambem attribuil-a não 
a vaccinação - que outros eram ps recursos legacs para cada um evitai-a, si incon-
stitucional, - porém a machinações contra os podere> constituídos da Republica. 

'E tanto mais denunciava a n1sistencia este segundo pensamento, quanto apenas 
publicado um simples projecto de regulamento da lei, a revolta explodia feroz em 
todos os angulos de cidade. E, concomitantemente, era íJ. sublevação levada ás Esco-
las Militares, e o Governo convidacfo a demittir ministro seu e de sua livre e exclusiva 
confiança e nomeação. 

Em tal emergenéia, havia só capitular oli reagir. 
Capitular? 
Reagiu o Governo. E como funccionasse Q Congresso, expoz-lhe em mensagem 
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a gravidade da situação, aliás de publica notoriedade, pedindo-lhe os meios consti-
tucionaes de reacção. 

O sitio foi votado e prorogado pelo Congresso; e na sua ausencia, decretado 
duas vezes, em prorogação, pelo Poder Executivo. 

As condições desta cidade e da visinha de Nitheroy, ao tempo da prorogação do 
sitio pelo Governo, eram as mesmas do tempo em que o prorogou o Congresso, de 
sorte que não se faz mistér discutir-lhe o cabimento, sendo juiz o proprio Congresso. 

E durante os sítios decretados, apraz á Com missão de Constituição e Justiça 
reconhecer que na lamentavel emergencia o Gover.no se houve sempre sem frouxidão 
nem demasia, pelo que é ella de parecer que a Camara approve a seguinte resolução. 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. São approvados os actos do Governo durante os estados de sitio 

declarados em consequencia dos acontecimentos d~ 14 de novembro 
Projecto de 1904. 

Sala das Commissões, 17 de julho de 1905. PARANHOS MONTENEGRO, 
presidente. - LUIZ DOMINGUES, relator. - BERNARDO DE CAMPOS. - JULIO SANTOS. 
- EsTEVAM LOBO, - FREDERICO BORGES. - HOSANNAH DE OLIVEIRA. - GERMANO 
HASSLOCHER, de accordo com as conclusões e em completo desaccordo com os fun-
damentos. 

SESSAO DE 27 DE JULHO. 

O Sr. Germano Hasslocher (movimento do attençã.o) diz que vindo á tri-
buna o faz mais propriamente para justificar a sua divergencia. com os fundamentos 

do parecer que conclue opinando pela approvação dos actos durante .o 
Discussão estado de sitio. 

Buscou, propositalmente, ser o primeiro a fa11ar, visto não preten-
der envolver-se propriamente na discussão, deixando ii outros mais competentes a 
defesa do Governo, caso sejam atacados os seus actos. 

Não tem reticencias em se manifestar de pleno accordo com a conducta do 
Governo e, por isso, declara que com a sua consciencia inteira approva os seus actos 
durante o estado de sitio. 

Sente-se forçado a uma pequena divagação para bem se definir em face do Chefe 
do Poder Executivo. 

Nunca pôde concordar com o seu talentoso collega, Dr. Barbosa Lima, quando 
e&te' se fez echo da suspeição decretada contra os adhesistas da Republica e, mais 
accentuadamente, contra aque11es cjue, no regimen extincto, occuparam cargos offi-
ciaes, até 'nos conselhos da corôa. Acredita que esse seu collega não chegue tão longe, 
na sua suspeição, como os ultra-radicaes. 

Explica estes ·extrem~s com o facto de impor a Republica, como instituição nova, 
muito carinho e ternura aos republicanos tradicionaes e dahi os extremos de zêlo que 
se justificam com o sentimento superior que as inspira. Acha, porém, que o adhesista, 
antigo conselheiro de Sua Magestade, posto á prova, não póde mais ser suspeitado. 

Si ao Sr. Presidente da Republica faltasse alguma cousa para impol-o á confiança 
dos republicanos, ahi está a: jornada de 14 de novembro para pôr em evidencia o seu 
amor ás instituições e a sua dedicação á Republica. 

Si ao Sr. conselheiro Rodrigues Alves fosse preciso um attestado de sua sin-
ceridade, quando poz ao serviço da Republica a sua capacidade de estadista, esse 
attestado ahi estaria na energia com que se portou, suffocando a sedição militar de 
nov~mhro, sedição que, si fosse vencedora, lançaria a Republica na .anarchia, des-
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prestigiando-a de todo e preparando - quem sabe? - como medida salvadora para 
o paiz a restauração do· regimen decahido. 

No meio de5ses successos de triste recordação, S. Ex. incontestavelmente elevou-se 
muito, impondo-se ao respeito e á consideração do paiz inteiro. 

A Camara foi chamada a pronunciar-se sobre os actos do· Governo durante o 
estado de sitio. · 

Parece ao orador extemporaneo cogitar, como fez o relator do parecer, das cau-
sas determinantes do sitio. 

Recebendo a mensagem, a missão da Camara era unicamente indagar si os acto~ 
do Governo durante o sitio deviam ou não ser approvados. 

O relator entrou na apreciação das causa.;; áo estado de sitio e referiu-se á vacci-
nação óbrigatoria, dizendo que esta, quando projecto de lei, foi recebida sem relutan-
cia, o que não é verdade, perdurando ainda a recordação do violento debate que o as-
sumpto provocou, apaixonando! a opinião publica, afinal triumphante porque a lei não 
teve execução. 

Não era a vaccinação reclamada como medida salvadora e, antes, não passava 
de uma exigencia do illustrado Dr. director géral de hygiene que, para a ob'ra do 
saneamento desta cidade, chegava ao extremo de reclamar a obrigatoriedade da vac-
cina, aliás um attentado contra a liberdade da consciencia individual. 

Accentua que assim se referindo ao Sr. Dr. 0swaldo Cruz, não tem em vista 
apocar o seu merito; pelo contrarío, folga em proclamar que, feliz da administração 
que para a multiplicidade dos seus serviços contar com um auxiliar da ordem do Sr. 
Dr. Oswaldo Cruz, a quem a cidade do Rio de Janeiro fará justiça um dia, procla-
mando-o um benemerito. 

O orador diz que se explica a injustificavel animadversão que, porventura, exista 
contra este funccionario il!ustre; o ndsso meio rotineiro, escravo de preconceitos, de 
uma população em geral pouco culta, 1 não poclia receber sem prevenções um reforma-
dor como o Dr. Oswaldo Cruz que, nor isso, seria alvejado pelos de~·peitos dos inte-
resses feridos e do carrancismo. 

Nada disto impedirá que o seu nqme fique vinculado á historia desta cidade co.mo 
o· de cjuem mais fez pelo seu progresso, ilesfaze11do com a sua acção prodigiosa, ' a 
reputação de paiz da morte que é a d~ que gozamos. 

Insiste em dizer que é preciso volver ás causas determinantes do sitio, pois a 
discussão deve versar sómente sobre ()S actos elo Governo durante a sua prorogação. 
Apenas incidentemente convém remerrorar os factos para o estudo elos actos gover-
namentaes. 

A 14 de novembro a cidade est11va entregue á arruaça que a policia buscava 
dominar. ·Coincidio com isto, prqporcionando-lhe opportunidade, uma sedição 
militar. 

O Governo dominou a sedição e depois abafou completamente a arruaça .:las 
ruas. 

Decretado o sitio pela Camara e prorogado pelo Governo durante o interegno 
constitucional, o Governo limitou-se ll entregar aos tribunaes competentes os impli-
cados na sedição, não se excedendo, pão creando côrtes especiaes, antes procedendo 
como em época normal, sujeitando os deliquentes aos tribunaes ordinarios. Por outra 
lado, dentro da Constituição, transferfu para o Acre os desordeiros habituaes, os pro-
motores das arruaças. 

E' possivel que no meio desses criminosos que se contavam ás centenas houvesse 
alguns innocentes. Mas, desde que esses innocentes não tenham sido victimas de 
persiguições, de que ninguem julga o Governo capaz, muito explicavel é o facto, 
pois o exercicio de toda a medida leg111 póde acarretar erros involuntarios. 

Nem ha yuem possa pretender cumprir uma medida como a de que se utilisou o 
Governo, garantindo que no meio des~as levas de bandidos não se encontrem incautos 
innocentes. 

A13prova, pois, os actos do Governo durante o estado de sitio. 
Vae terminar, mas não póde deix11r1. antes de se retirar da tribuna, de accrescen-

tar algumas palavras mais. 
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Como viu a Camara, o orador affirmou a sua solidariedade com o Governo, que 
enfrentou com os successos de novembro e cujos actos approva como a nação inteira 
approva. Foi para assignalar isto que veio á tribuna. 

Acredita que o eminente Sr. Presidente da Republica, na emergencia em que se 
encontrou, soube honrar a Republica e corresponder . á confiança que nelle depoz ao 
elevai-o ao supremo posto que o~upa. 

Acredita que S. Ex. continuará na mesma posição, sem solução de continuidade 
no desempenho de suas elevadas funcções. 

Acredita que S. Ex., chefe da nação eleito pelos suffragios populares, compre-
hendendo sempre que na Republica é o povo quem nomeia os seus supremos manda-
tarias, como nomeiou a S. Ex., continuará a disputar a sua confiança, cumprindo 
até o fim o seu dever, entregando, no fim do seu mandato, o supremo mando da 
nação áquelle que o povo expontaneamente designai. · 

Não esqueça nunca o Sr. Presídente da Republica de que os governantes nos 
paizes regidos democraticamente não podem viver divorciados do povo, de onde 
partem todas as inspirações e a quem se devem todas as satisfações. 

Continue S. Ex. como mantenedor da ordem publica, sua principal missão, 
dignificando-se, como se dignificou na tormentosa quadra de novembro, e S. Ex. 
confirmará com islo os altos creditas que conquistou. (Muito bem; muito bem. O 
orador é vivamente comprimentado pelos seu.s collegas .) 

(A discussão é interrompida para proceder-se á votação.) 

O Sr. Presidente - Estão findas as vctações. 
Continí\a a discussão d~ pr<?jecto n. 88, de 1905, approvando os actos do Governo 

durante os estados de sitio declàrados em consequencia dos acontecimentos de 14 de 
novembro de 1904. 

O Sr. líarbosa Lima (1) - Sr. Presidente, difficilmente se imaginaria, na 
hora actual, um debate em que as desigualdades se pudessem accentuar com mais 
nitidez, com mais significação do que acontece na hora presente. 

A grande maioria da Camara dos Deputados, a sua quasi unanimidade, já appro-
vou os actos praticacl~s pelo Governo da Republica no periodo em que estiveram 
suspensas as garantias constitucionaes; um questionaria, acaso indiscreto, dado o 
conceito politico victorioso na hora presente, formulado por um dos membros desta 
Camara, no sentido de saber mais precisamente de alguns desses actos, foi, pela 
quasi unanimidade da Camara dos Deputados, repudiado em votação, que politica-
mente não podia ser mais significativa nem mais suggestiva do que etiectivamente 
foi. 

Discutia-se a denuncia apresentada contra o Presidente da Republica pelo con-
selheiro Candido Je Oliveira, e, nessa occasião, o orador que rr•uito a contra-gosto 
occupa agora a tribuna formulou um requerimento em que pedia que o Poder Execu-
tivo informasse á Camara, informasse ao paiz quaes os individuas desterrados, na 
constancia do estado de sitio, para o territorio do Acre. 

O « Diario Official » nenhum decreto publicou desterrando a quem quer que 
fosse, nos termos do art. 80 da Constituição, para qualquer dos pontos do te,ritorio 
nacional; tão pouco se pode ler nesse orgão de publicidade official nenhum decreto 
que deportasse ou degradasse a nacionaes ou estrangeiros para fóra desta Capital, 
para além dos limites attingidos pela commoção politica que motivou a suspensão 
das garantias constitucion.aes. 

Tanto quanto sei da historia dos estados de sitio neste regímen, entre nós, lem-
bro-me de que, toda vez que o Poder Executivo entendeu dever lançar mão dessa 
medida extrema, desterrando a individuas cuja acção lhe pareceu ameaçadora para 
a ordem publica, o fez mediante decreto publicado no orglio official, circumstan-

· (1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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ciadamente, apontando os nomes dos indivíduos alcançados por essa medida de 
excepção, conjunctamente com o ponto do territorio nacional pDra o qual eram 
enviados. 

No estado de sitio, porém, que nasceu da commoção politka que attingiu o 
seu maximum em 14 de novembro, nessa phase longa da no~sa historia, melhor, 
da historia dita da legalidade, nenhum acto veiu a lume, praticado normalmente, 
regularmente, pelo Poder Executivo, pelo qual pudessemos ter a certeza de quantos, 
de quaes os indivíduos que foram desterradas para o territorio do Acre. 

Membro do Congresso· Nacional, fiscal que quer fiscalizar com pleno conheci-
mento de causa, eu indaguei, eu quiz saber quem eram esses individuos, quantos 
foram, qual o numero de ordem do decreto que os desterrou, por que fórma é que 
foi praticada essa medida tão delicada, tão perigosa do\ desterro, tanta vez conver-
tida em degredo na constancia do estado de sitio. 

Não consegui; não no deu a conhecer o Governo por nenlium dos seus orgãos 
officiosos, não no quiz conhecer a Camara : ficou satisfeita ~oro a convicção, que 
naturalmente lhe está enraizada no espirito, de que foram todos esses individuos 
muito bem desterrados, quaesquer que fossem os seus r.omes, fossem quantos fossem, 
100, 200, 300, acaso 500 ou 600, porque perigosos eram todos elles á estabilidade 
das instituições, á segurança da ordem publica e até, segundo se tem dito e se teín 
affirmado com suggestiva insistencia, á tranquillidade e á honra das familias. 

O ultimo dos desclassificados, o desordeiro contumaz, frequentador . habitual dos 
tribunaes correccionaes, este quer uma instituição tão conhecida - a Assistencia 
Judiciaria - que tenham, por menor que seja a falta, a infracção de que o accusam, 
quer que tenha· defensor, que tenha o seu crime, a sua falta devidamente demon-
strada testemunhada evidenciada P\>r depoimentos que mostrem que aquella é que é a 
verdade ou, pelo menos, que aquel ja é a sua situação, para a qual convergem teste-
munhos inequívocos e que envolve1

1

n em uma figura do Codigo Penal os indivíduos 
em qu.estão. · 

O estado de sitio não process~ , não articula; o estado de sitio empolga este ou 
aquelle individuo ao arbitrio do chefe de Estado, responsavel pela ordem publica, ,. 
e o desterra. 

Mas, si a motivação do esta1io de sitio assenta 11a allegação de que se trata, 
de desordeiros, de indivíduos reincipentes. não é o desterro a árma mais propria para 
os nivelar para os confundir com os patriotas que aqui, ou em nossos visinhos do 
Pratá, se chamaran Sarmiento, ptlberdi e ientre nós, t•ma vez, Dr. José Joaquim 
Seabra, e tantos oulros envolvidos nas malhas do estado de sitio. 

O SR. BR1c10 FILHO - Este, então, occupa o prinieiro Jogar. 
O SR. BARBOSA LIMA - Esta pistincção entre o crime politico, que não deshonra, 

não avilta, não envergonha, que, ~s vezes, nobilita, que, ás ve.zes. faz dos vencidos 
de hoje heróes a quem as multidõ~~s agradecidas apresentam á posteridade, elevando 
estatu::i.s, e o orime commum dos desclassificados, que attentam contra as leis eternas 
da probidnde, da piedade, e que são criminosos hoje como hontem, aqui e além, 

perante ·qualquer codlgo, embebid~s abebeirados nas lições eternas da humanidade, 
tal qual essas lições se tem podiqo crystalizar no gráo de civílisação a que temos 
atingido. 

Dizer portanto, que os deport;idos, ou melhor, que os deterrados, pois não se 
trata de "caftens », de individuos incursos em crimes de lenodnio, que podem ser 
deportados para outro paiz, não importa para onde se os .-!e;>terrem, para outros 
pontos do territorio nacional; erarrf desordeiros incorrigiveis, já julgados ou por jul-
gar; si já julgados, bem, amparados pela lei inaccessivel a es~:t predicação imperiosa 
que os vinha ferretear, como si ~obre elles não houvesse pairado o « veridictum » 
que a lei creou, para distinguir i~nocentes e criminosos; si não julgados, p_ara que 
arrancai-os aos tribunaes que eff~ctivamente tinham de conhecer os seus delictos, 
affastal-cs, mand~l-os para fóra desta Capital até que serenasse a agitação, atê que, 
volvendo a actividade política aos syus dias de normalidade, pudessem esses indivíduos 
ser submettidos eram processos regulares de reincidentes, como , eram em sua 
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maioria até 14 de novembro? Não se quiz ou não se poude submetei-os a esses pro-
cessos. Andavam cnfurnados nos esconderijos que o vicio e o cdme sabem construir 
para essa casta de gente de,sclassificada. 

Veiu o estado de sitio e a escamula tornou-se patente. Foi possivel que a tarrafa 
da policia os apanhasse, os enviasse aos montes, por dias, por n.ezes, para o Acre. 

Terminada esta phase, porque foram postos em libei-dade no estado do Amazonas, 
no territorio do Acre e, segundo informou o chefe de policia, em varias Estados do 
Norte? 

Que presente funesto era esse que o estado de sitio proporcionava ás autoridades 
da Capital da Republica ensejo de fazer aos demais Estados não envolvidos no 
torvelinho de onde se originou a suspensão das garantias conslitucionaes? 

Mas o estado de sitio foi prorogado depois que o Congresso encerrou as suas 
sessões, para que o processo contra os implicados na insurreição de 14 de novembro 
pudesse ir por deante. 

Então esse ·processo se havia de fazer na constancia do ~stado de sitio? Então 
a suspensão das garantias consti'tucionaes, a suspensão de todas as garantias capi-
tuladas no art. 72 para todos aquelles que haviam tomado parte nos motins, essa 
suspensão podia coexistir com a necessidade allegada de fazer o processo, processo 
que presuppõe existencia de todas as garantias alli estabelecidas? Porque arrancar 
esses individuos, quasi-todos envolvidos nos motins de 14, qua.,;i todos constituindo 
o nucleo principal que deu a ·esses motins as proporções de todos nós conhecidas, 
porque affastal-os '? todos igualmente implicados, de seus juizes. Não foi a rebeldia? 
Não foi a insurreição? Então destes 20, 30, ou 40 mais ou menos criminosos, de 
galões ou sem elles, civis ou militares, poderão ser distribuidos uns para estes, outros 
para aquelles tribunaes e uns quantos mais, duas ou lres centenas arrancados aos 
seus juízes, levados para o desterro, desordeiros, ratone:iros, individuos perigosos? 

De onde é que veiu a compctencia juridica para a policia para, no correr de 
uma commoção politica, na vigencia de um estado de sitio, distribuir á vontade, 
sem a obrigação de demonstrar que o é, uma turma de desordeiros, de individuos 
perigosos á ordem publica, de ·ratoneiros, de desclassificados, sem a comesinha 
coragem de lhes dizer os nomes, de responder : foram tantos, foram taes, foi fuão, 
que entrou tantas vezes para a Casa de Detenção, que esteve na Correcção a cumprir 
tal ou tal pena, que de lá sahiu com esta deploravel nota, mas que não basta, desde 
que de lá sahiu regularmente, para que sejam compendiados todos, para que sejam 
englobados todos nessa mesma leva, em um mesmo nivel, nas mesmas condições, com 
os mesmos pretextos, sob os mesmos fundament0s, pelas mesmas razões com que o 
estado de sitio feriu áquelles que nos dias subsequentes ao 14 de novembro foram 
enviados, uns para bordo dos navios de guerra, outros para as fortalezas e · outros 
para o Acre. 

Tomaram parte nas arruaças de 14, nos motins de ll, 12, 13 e 14 de novembro, 
todos esses individ.10s, ou alguns delles, ou a sua maioria praticaram depredações 
contra a propriedade publica e privada? Apanhou-os a policia na pratica desses 
actos criminosos, verificou a delinquehcia de taes individuos nessa conformidade, 
posta em pratica ·a mei:lida de segurança publica, diminuindo os elementos capazes 
de perpetuar a commoção? Por que razão não são, nãc foram esses indivíduos 
responsabilizados criminalmente? Por que não respondem a pr'ocesso? 

Sediciosos l i ... Sediciosos sã0 entre aquelles que mais directa ou indirectamente 
envolveram a sua co-responsabilidado nesse acto oriundo, ao que se diz, da reunião 
que teve Jogar no Club Militar? · 

A sedição·, o ~umulto, a insurreição não se apoderou desta cidade alarmando a 
sua população, como tanto ·se tem dito em dias anteriores a esse 14, com o concurso 
capital desses indivíduos? 

Não são esses tambem sediciosos; não são tambem esses passiveis das penas 
instituidas no Codigo Penal para os delictos de conspiração e attentados contra a 
ordem constitucional? Não são. 

Si não são, porque foram desterrados? São desordeiros; são desclassificados. 
Quem o diz? Porque? Onde está a lista desses desclassificados, quando se diz que mui-
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tos delles podiam ter sido envolvidos no alvoroto? Então, ha alguem que acredite que 
só o ratoneiro, que só o desclassificado, que só esses 300 ou 400 individuos que foram 
enviados para o Acre, tinham a força necessaria para manter esta cidade alarmada 
durante tantos dias e em cheque a força policial toda, a ponto de se r necessario 
concentr.ar aqui todos os batalhões de linha que existem nas cercanias desta Capital 
e mais a inda a policia da capital de S. Paulo? 

Houve quem requeresse habeas-corpus para E'Sses individuos. Porque não? Pois 
que não se requ

0

er habeas-corpus para multidões indefinidas e a nonymas, requer-se 
esse remedio juridico para taes e taes indiv;duos que estão padecendo um abuso .de 
autoridade. 

Pede-se os nomes, quem são, onde estão esres perigosos desclassificados com 
que se beneciou cada uma das capitaes do norte e o terdtorio do Acre : é indiscreção ! 
Não ha que saber,não ha necessidade de dizer os nomes? 

Tal jornal que disse que este ou aquelle, nomeadamente, foi apanhado por esta 
ou aquella autoridade subalterna da policia, que exercia no momento a vingança, 
que era o individuo contra quem não existia notas, tudo isso oram invencionices 1ie 
uma opposição incorrigível 1 

Só quem protestou de armas na mão, só quem andou pelas ruas desta Capital, 
alarmando-a, nos dias 11, 12, 13 e 14 de novemhro, foram estes individuos, mais 
ninguem; estes tresentos ou quarrocentos mantiveram em cheque toda a policia, e 
todos, todos elles, um por um, são ratoneiros, são desordeiros, são frequentadore~ 
da Casa de Correcção 1 

Entretanto, Sr. Presidente, não são nada disso 1 São indigentes ... 
O SR. BRICTO FILHO - Haja vista ao credit~. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... sfo indigentes, para os quaes se abre um credito 

supplementar, funccionando o Con,gresso. á rubrica - Soccorros publicos ! 
O SR. BRrcro FILHO - Isto \~ estupendo! 
o SR. BARBOSA LIMA - Um credito de 800 contos, 200 dos quaes para indigentes 

no Acre! 
Indigentes no Acre! Antes dq 14 de novembro, entre essa data e aquella que 

poz o territorio do Acre sob a ;oidministração directa do Governo Federal, nesse 
intervallo jamais houve como interçssar-se e commoverse o poder central da Republica 
pela sorte dos indigentes que dempram nas barras do Acre, do l'urOs e do Juruá ! 

O SR. BRrcro FILHO - E o <,lirector de Saude Publica mesmo é que tem pena 
dos indigentes! Vejam só! Um djctador daquelles, um incendiario ! 

O SR. BARBOSA LIMA - Depois dessa data abre-se um credito supplementar de 
800 contos á rubrica - Soccorros publicos l 

Para que? Para as victimas de uma calamidade tellurica, para as victimas de 
um flagello superior ao commum das forças ~regulares dos Estados do norte? Para 
os famintos, retirantes dos sertões ~ue a secca vem flagellando, segundo, ainda agon1, 
noticia o honrado governador do Rio Grande do Norte? 

Não; para esse votava-se regularmente a applicação cios dinheiros publicos desti-
nados a uma série de obras, com a intervenção do Congresso Nacional. Não foi para 
esses, que a propria demonstraçãq o diz, c;uando se refere a indigentes no Acre. 
Para as victimas dos incendios atçados pela Directoria da Saude Publica .. . 

O SR. BRICIO FILHO - A ber1emerita. , 
O SR. BARBOSA LIMA - ... desta Cap\tal, para os victimados por esse novo 

processo de saneamento e desapprppriação dos casebres da gente pobre e, que por 
isso mesmo, merecem o pejorativo de casebres; não são amparados por nenhum 
artigo da Cõnstituição relativo á garantia da propriedade privada, tão pouco foi, 
porque o credito resa textualmente : são duzentos contos para os indigentes do Acre, 
para os indigentes que já existiam em antes de ser remettida esta leva para o Acre. 
Não. 

Disso, jamais nos deu noticia o poder publico. 
Não fallou nisto nenhum dos nelatorios dos administradores das tres ·regiões em 

que se divide o Acre. Indigentes ! 
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Não ha capital de Estado da Rep_ublica, não ha cidade no Brasil que os não 
tenha. 

Em relação a esses, o que sei como providencia officif'll é que se tem prohibido 
que mendiguem" pelas ruas e se lhes tem accena<lo com os artigos do Codigo que 
lhes tornam obrigatoria a ida para um asylo de mendicidade. 

Para nenhum desses abriu-se jamais credito supplementar á verba - Soccorros 
publicos. Não ha na nossa legislação artigo nenhum que autorize o Poder Executivo, 
funccionando o Congresso Naéional, a abrir credito extraordinario ou supplementar 
á rubrica - Soccorros publicos - para ami;arar indigentes. 

D SR. BRICIO FILHO -- Mas, ha a grande legislação - a vontade do Governo, 
que póde tudo entre nós. 

O SR. BARBOSA LIMA - Não fez o Governo da Republica com relação aos indi. 
gentes da Capital Federal e fel-o em relação aos do Acre. Mas, é curioso que tives· 

-sem pullu\ado os indigentes no Acre, precisamente quando para aquellas regiões 
inhospitas eram enviadas levas de indivíduos perigosos entregues ao contractaclor 
de trabalhadores para a seringa. 

Esses é que eram os indigentes; desordeiros aqui, indigentes lá; perigosos á 
ordem publica aqui, merecedores de soccorros publices, lá ... 

O SR. BRICIO F1LHO - E essa transformação feita em pouco tempo, assin1 
como passe de magica ! 

O SR. BARBOSA LIMA - Sr. Presidente, o Diario Official de 27 de julho do 
corrente anno publica um a:viso do Ministeri-o da Justiça consultando o Tribunal de 
Contas sobre a necessidade da abertura de um credito (note bem a Camara) não 
extraordinario, de ~m credito supplementar á rubrica - Soccorros publicos - na 
importancia de oitocentos contos. 

Note a Camara e observe o paiz que ~e estava em abril, não se tinha attingido, 
siquer, segundo se exigia nos nossos tempos, em que as leis ' da Fazenda eram 
observadas o ... do mesmo exercido; estava-se em abril, e apezar de largamente 
dotada a verba correspondente a serviços com a saude publica nesta Capital, apezar 
das 5.500 contos, pedia-se a abertura de um credito de Soo contos para esse fim. 

Senhores, duzentos contos para indigentes do Acre! Nós não tivemos noticia 
de que existisse naquella parte da Republica tamanha agglomeração de indigentes, 
capaz de nos tocar a sensibilidade e de exigir dos poderes publicos -p~ovidencia~ 
especiaes; o fiscal delegado pelo contribuinte, o distribuidor dos dinheiros do Estado, 
o Congresso Nacional nenhuma noticia teve ãcerca desse phenomeno curioso ela 
agglomeração, na região do Acre, de uma quantidade enorme de indigentes, capaz 
de merecer o que os indigentes dos outros pontos da Republica não puderam obter 
ainda, isto é, não o pedido ·ao Congresso Nacional de providencias que viessem 
attender a essa calam.itosa situação, mas a decretação, por acto do Poder Executivo, 
do credito extraordinario de duzentos contos, para attender a esses indigentes, que 
não se sabe quem são, onde moram, que familia teem, em que situação se acham,-
indigentes porque, si por crise de trabalho, ou de secca, ou por que crise. 

Vamos aos outros seiscentos contos, e vejamos em · que ficamos. 
Extinguiu-se a febre amare!la? Então, esse palladio que cahiu do empyrico onde 

se libra a sciencia mais completa, essa garantia suprema para a saude publica do 
Rio de Janeiro, que até agora não tinha tido a felicidade de encontrar um Oswaldo 
Cruz, não acabou com a febre amarella? , 

Os tres annos estão terminados. Não na febre amarella, porque esta de sessenta 
em sessenta casos na época, mais ou menos, da hybernação dos culicidios, nós a 
temos assignalada nos proprios boletins daquella rep<utição, mas não ha epidemia, 
o merito do grande scientista é ter jugulado a epidemia ... 

Ah! Mas si não ha epidemia, não e o caso que a lei prescreve par.a a abertura 
de um credito supplementar ou extraordinario á rubrica - Socorros Publicas -
quando o Congresso Nacional, unico competente para distribuir o~ dinheiros publicas, 
está regularmente funccionando. 

Ha epiôemia? Então abriu fallencia a theoria como em Nova Orléans a no 
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Panamá : queimam-se casas, queimam-se a acido rhenico crianças que teem 11 
infelicidade de possuir umas mamãs pouco cuidadosas; arrombam-se predios, faz-se 
a vistoria; decreta-se a obscena, a ignominiosa, a abjecta lei da vaccinação obriga-
toria ; estabelece-se - digamol-o em respota áquetles que andaram prégando que 
nós faltav:.mos á verdade - estabelece-se a vistoria para ultraje da dignidade 
feminina, para a mais descomedida brutalidade em relaçfto ao pudor; e, apezar disso, 
a febre amarella exige os 5.500 contos, e logo em abdl a abertun de um credito de 
quantia avultada. 

Sim, a lei obscena, a lei, no dizer de Joaquim M11rtinho, ignominiosa, a lei que 
não admittc> a veracidade da asserção do medico da familia, quando attesta que a 
mãe de familia tal, ou que a donzella qual, está, para os fins qxigidos naquella lei, 
devidamente vaccinada contra a' variola, a lei, que põe em suspeição esse attestado, 
não no acceita, só acceita a vistoria dos terrenos baldios, a irn;pecção de qualquer 
immovel e de qualquer propriedade e, agora, o exame meticuloso da tez, da pelle 
humana, para que o doutor, unico competente, possa dizer que a Sra. D. Fulana d~ 
Tal tem, nesta ou naquella altura de um dos membros inferior~s, uma cicatriz de 
vaccina, porque essas cicatrizes ahi existem, ahi são feitas muitas vezes de prefe-
rencia, e si o medico da familia não páde attestar ,' si o attestado não merece fé, mas 
sómente o visum et repertum por parte do ,medico da Saude Publica, tem-se dado 
carta de corso para a mais infame pirataria, contra a qual tcdas as insurreições 
serão eternamente gloriosas, porque ellas nascem do que ha de mais santamente 
írraizado nos corações em que teem feito morada, do que ha qe mais bello nos melin-
dres femininos e nas conquistas moraes da ~umanidade; ou então, haveis de dizer 
que votámos aqui alguma cousa que repeUimos e que tinham.os certeza que não ia 
ser posta em pratica, porque, t i vae, a lei é obscena, é restricta, etymologica e gram-
maticalmente immoral, immunda, abjecta e degradante. 

O Tribunal de Contas teve escrupulos de registrar esse c•·edito; um dos seus 
membros opinou, primeiro, Jue o credito poderia, quando muito, ser aberto. na 
importancia de 153:000$, corr1-spondentes ás despezas devidamente provadas. Quanto 
á probabilidade de ,er necessarfo fazerem-se despezas até o fim do exercício da quantia 
de 44Looo, não ·1he pareceu irualmente demonstrado; e commenta : as defezas com 
o serviço sa.nitario, alilts largamen'e dotado no orçamento vigente, cilrrem pela verba 
- Soccorros publicas - sómente quando occorrerem cfrçumstançias extraordinarias. 

· Ora, do facto de ter havido taes occurrencias nos primeiros mezes do anno, nl!o se 
póde inferir que ellas se reproduzam nos mezes subseq1~entes, além do que a verba 
- Soccorros publicos - não se destina a supplementar as deficiencias da verba -
Directoria de Saude Publica. · 

E é verdade. Votámos 150:000 $ para a Saude Publica. E' pouco? Vem um 
relatorio do ministro ou uma mensagem do Presidente da Republica, si ha episodios 
que exijam essa providencia excepcional, dando informações ao Congresso, que está 
funccionando, de que aquella dotação tornou-se exigua em virtude da superveniencia 
de faotores que tornaram m11is precaria a situação para que se tinham votado 
5.500.000 $, e nós votamos a rubrica. 

Não assim com a verba ·,- Soccorros Publicos -, e quem o diz é um director 
da Saude Publica. 

Agora, que âiz mais o chefe da hygiene official? " Que realmente até abril deste 
anno .... " 

Cousa curiosa; até abril 1 Mais ou menos abrangendo o período em que se encer-
raram os mezes grntificados com as prorogações do estado de sitio e com aquelle 
chorrilho de entrelinhados, p~gos não se sabe bem por quem, ou ... sabe-se demais ... 

Nessa occasião assegura·,va-se : até abril o estado ~anitario do Rio de Janeiro 
foi tal que não bastou a dot~f.ão de 5.500 contos. 

Note-se bem : já depois 'f dous annos d~ providencias do extraordinario inspec-
tor de sauda' publica, que ha enfoncé o Sr. Dr. Nuno de Andrada e todos os seus 
emeritos antecessores, depois de dous annos dessa estupenda administração, acontece 
que foi preciso além dos 5·5\lO contos supplementar as rubricas até abril com ·mais 
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158 contos; E, diz o Aviso: daqui até o fim do anno ... Janci:o, fevereiro, março 
e abril : 158 contos que divididos por quatro dá tanto por mez; multiplicado esse 
tanto pelos oito mezes que faltam para acabar o anno, temos mais tanto ... 

Diz o director do Tribunal de Contas : mas quem garante que até o fim do anno 
haja epidemas? 

O SR. Biucro FILHO - E o proprio director declarou t1ue se já não acabou, 
acabará com as epidemias ! 

O SR. BARBOSA LIMA - Agora, o que e mais suggestivo é isto : no que diz 
respeito á .quantia de 200 contos, que o Governo destina a soccorros para os indi-
gentes no territorio do Acre, não tive elementos, diz e- director, para conhecer da 
necessidade da mesma despeza, porquanto o aviso nada declarou sobre as circumstan-
cias que tornaram indispensaveis os ditos soccorros. 

Aqui está, portanto, assignalado, e verificado e demonstrado que se abriu o 
credito ele 200 contos para attender a soccorros aos indigentes no territorio do Acre. · 

Esse director diz que não tem elementos Rara conhecer da necessidade dessa 
despeza. Ora, si assim, não serei eu, nem vós outros, nem o Congresso, nem o paiz, 
porque ha muito tempo o orçamento não passa de um:i verba unica : a verba secreta, 
do art. 1° ao ulfirno ! A verba secreta com a fecundidade ube~rima dos roedores, a 
parirem entrelinhados, em barrigadas de dezenas de cada dia, multiplicando-se, por 
uma enxertia immunda, a fabricar opiniões a tanto por linha, em tudo quanto é 
jornal que se p6de achegar a essa mamadeira ... 

Aos membros do Congresso Nacional, da assembléa do povo, do conjuncto dos 
fiscaes d.i. administração publica, cabe a missão, a tarefa de t.om.i.r conta annualmente 
da receita, da despeza, ao Poder Executivo, afim de que o contribuinte não ignore 
como foram arrecadados os varies impostos tabulados na lei da receita, e como foram 
despendidas as varias dotações, cmjo complexo constitue o orçamento ·da despeza, 
e no emtanto, de cousa alguma ha noticia, não ha vestigio ! 

E nem siquer a Camara dos Deputados e a Camara dos Senadores, na despeza 
dos dinheiros publicos, ainda deu mostras de querer iniciar a tomada de contas do 
Poder ExeC'utivo ! 

Saber em que e como foram despendidos tantos contos de réis; como é que se 
despenderam essas centenas ! 

Foi pouca a dotação? Porque é questão fechada, porque goso da confiança dos 
meus amigos, sim ! 

Mas, não é esse o regímen adoptado pela Constituição da Republica, porque 
esse regimen é o da tomada de contas com a publicação dos respectivos documentos, 
quer urrl governo regularmente honesto, que nos venha dizer - tive taes e taes 
condições excepcionaes, para gastar tanto e não quanto porque, tantas vezes tanto 
dá tanto. São tantos os indigentes, innumeros os precisados do amparo do Governo, 
que este poderia expor-nos a necessidade que teve de 5occorrel-os aqui e alli, tendo 
tido que gastar tanto. 

Mas isto parece ser como nas celebres commissões de soccorros publicas, e que 
a linguagem popular dos nossos matutos do Norte, denominava muambeiro. Era 
muamba era a engorda da ratazana, que se desdobrava. 

E eu diria, é o augmento da verba secreta, a elevação da rubrica - diligencias 
policiaes, por euphemismo, e na verdade, despezas reservadas, gastos secretos de 
1 oo contos para 200, 300 e 400. 

· Na verdade senhores, ha uma indust'ria de soccoros pi~blicos, que soccorre real-
mente a muita gente necessitada, que em geral são indivíduos com uma vocação 
extraordinaria para fabricantes da opinião publica, a tanto por linha ... 

Vamos approvar os actos praticados pelo Governo, na constancia do estado de 
sitio. 

Que actos? A jugulação da insurreição de 4 de novembro? Muito bem; nem o 
Chefe do Estado podia fazer outra cousa. E que mais? A instauração do processo 
regular nos termos da lei, para todos, e não s6 para uns e não pHra outros, conforme 
preceitua a Constituição, que estabelece a plenitude' das garnntias constitucionaes, 
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· segundo o art. 72 e seus paragraphos, e o estado de sitio não se fez para processo, 
pois este não póde existir, onde não impera a lei. 

Mas para que este rigor tambem, si o Governo suspendeu as garantias con· 
stitucionaes antes do Congresso decretar o sitio? 

E como o processo não fosse em tempo concluid0 - prorogou-se o estado de 
sitio, · conforme allegou o Sr. Presidente da Republica? 

Como assim? Como o alarme não tinha cessado continua o estado de sitio; como 
o alarme continuava, como estavamos na eminencia de uma grave e profunda 
perturbação publica, como a patria corria grave perigo, nos termos precisos da Con-
stituição eu prorogo o estado de sitio? 

Sim, senhores, perfeitamente. Quem o juiz? Era o Presidente da Republica. A 
patria continuava a correr eminente perigo e eu prorogw'li o estado de sitio, e nesse 
interim presos todos os individuo.; que eu reputava capazes de contribuir para essa 
perturbação e desterrados todos, ou quasi todos ou só estes e não aquelles, pois que 
estes mais perigosos que aquelles, até que a normalidade se restabelecesse e a nação 
voltasse ao nivel das condições habituaes. 

Ah ! suspendeu-se o estado de sitio e recomeçava o imperio das garantias 
constitucionaes entre as quaes a instituição do prncesso regular, processo tendo-se 
em um cubículo da Casa de Correcção, em um cochicholo de qualquer dependencia 
da policia um individuo detento por suspeito, ameaçado, interrogado por processo 
inquisitorial, a incommunicabiFdade illimitada, a impossibilidade da defesa que não 
seja ~.quella feita pelo proprio réo. 

Processo assim, no mesmo momento em que os co-réos estão desterrados não me 
parece ser absolutamente doutrina sustentavel. 

E o processo já acabou ? 
Não. Temos o regulament1 processual inçado de formalidades exageradas . . Mas 

quem o fez? O Sr. Cardoso d~ Castro foi o relator do projecto de regulamento do 
processo criminal militar, acceito pelo Supremo Tribunal Militar, ao qual nós por 
delegação, abdicação ou que mr lhor nome tenha, conferimos a faculdade de fazer () 
que nós poderíamos ter feito. 

E porque é que ainda não se acabou o processo dos civis? Já foi designada a 
causa? Já se instituiu o plenari,o? Quando é que foi o jury do Sr. Vicente de Souza 
e outros? 

O processo a rrasta-se. Ent~o era o caso de termos continuado mais um pouco 
com o estado de sitio até 27 de abril, data em qu<" começavamos nós outros a fun;;-
cionar. De duas uma : ou o estado de sitio suspende as immunidades parlamentares 
e, neste caso, não precisava ouyir-nos o Governo, porque suspensas as immunidades 
parlamentares, não sei como o Congresso funcciona; ou não as suspende, e, neste 
caso, vir-se-hia ao Congresso pedir a continuação do estado de sitio. E como· todos 
os actos praticados na constan~:ia desse regímen anormal são do mesmo feitio, são 
gemeos daquelles que se quereria continuar a praticar, ao Congresso seriam indiffe-
rentes, pois, que el!e approvará tudo que tenha acaso sido obra na vigencia do estado 
~~~ . 

Ter-se-hiam então estas ganantias, resultantes da suspensãG das garantias consti~ 
tucionaes, falicitando o Governp . a sahir desse cipoal; e nós passaríamos aqui tres 
mezes em vespera de quatro, n.í1 esperança de prorogar por outros quatro, sem que 
a honrada commissão de toma1a de contas, iniciasse o processo salutar da demon-
stração por a+b, mediante prova réal e não a omissa e traiçoeira prova dos nove, 
de que effectivamente todos os 1if3stos do poder publico o foram na conformidade das 
autorizações sem as quaes ess~s gastos são illegaes, 9 que em resumo, em outra 
esphera de acção individual, cqstuma levar o.; seus autores á cadeia como ladrões. 
(Pausa.) 

Sei, Sr. Presidente, que si ha algum serviço que eu possa prestar á Camara pro. 
porcionando ao paiz outros, nãp é sinãÓ exclusivamente este : o de abrir ensejo, o 
de dar opportunidade a que de,sta tribuna oradores em numero incomparavel e em 
uma superioridade que me fórrp ao desejo de qualificar, porque ella é evidente, ele· 
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monstrem que tudo que está praticado pelo poder publico é o que póde haver de mais 
genuinamente republicano. 

Ao menos isso se me agradecerá : proporcionar ao paiz ensejo de ver em pratos 
limpos todos esses negocios e as contas todas publicadas pelos quaes se verificará que 
muito bem a ndou a Camara quando supprimiu no Codigo Civil o instituto da cura-
doria ao prodigo, porque muito longe de nós, muito distante destas plagas anda o 
dissipador da fortuna publica. Entre nós, porém, demonstramos que não l, 

Os governos que nos felicitam nos levam ao dorso de camello para as bandas 
do Egypto.... E não muito longe, na megalomania em que se declara apoderar os 
gestores da fazenda publica, na indifferença que domina e assorberba a assembléa que 
quasi unanime o apoia, não muito longe estará o dia em que o representante do 
credor alienígena opporá o veto a despezas descommedidas que os brazileiros enten-
derem de continuar a fazer e mandará em cada alfandega arrecadar em dinheiro 
sterlino as rendas que o suor do lavrador que labuta no interior do nosso paiz puder 
produzir. 

Agora é a éra do jubileu, não ha como fazer nada de melhor de que ganhar 
ind~lgencia. ' 

A maré crescente, a preamar do cambio' que irá até as taxas em que elle andou 
nas vesperas de 15 de novembro, ha muito que pedir emprestado para fazer crêr que 
isto suppre o augmento de capacidade productora e a descoberta de novas fontes rle 
riquezas economicas real e palpavel daquella que faz o alicerce cyclopico dos que 
podem ter ahi a certeza da estabilidade do edificio no qual repousam as nações real-
mente felizes, realmente fecundas e realmente fortes. 

Agora não ha como mentir a expansão das suas obrigações tal qual a exige esse 
celebre contracto do funding loan; não nos apressando a retomar o pagamento da 
amortização da nossa divida externa, e continuar a dizer ao povo que nós lhe sobre-
puzemos essa cupola de chumbo sobre a sua actividade mingoada e desanimada, que 
representa os quarenta e tantos mil contos, oriundos do imposto de sello e do imposto 
de consume, justificados pela situação que .º funding loan nos tenha creado, para 
virmos dizer agora : não, nós suspendemos isto, porque agora temos uma visinha 
que nos estã fazendo inveja, que traja saia de seda de trinta ou quarenta mil 1 éis 
o metro, que tem espelhos de Venesa, gue calça as suas ruas com parallelipipedos de 
cristal, e não podemos deixar de ver a nossa capital cortada de avenidas e os casebres 
incendiados, para que o pobre, que constitue a ignorancia das nações, transforme-se 
da noite para o dia .... porque quer ir aos sará os do opulento ! 

Para lá caminhamos porque a riqueza não é isto, isto é uma riqueza fictícia, é 
riqueza de 1895, ministro o Sr. Rodrigues Alves, é a riqueza dos emprestimos actuaes, 
presidente da Republica o Sr. Rodrigues Alves. E' a riqueza que podia outr'ora re-
pousar sobre o rubro da baga do café e sobre a escura tez do africano, que consti-
tuíam outr'ora o regiinen escravo - crata; mas não a Constituição .. .. porque de um 
lado as canhoneiras costumam metter a pique, nos proprios portos das nações fracas, 
os poucos calhambeqúes que fingem de esquadra, e de par com estas !icções, que jA 
se veem avizinhando do nosso continente, este processo de cobrança de divida inter-
nacional, de um Governo de uma patria fraca para os particulares de uma patria 
forte ! Acenemos, senhores, ao povo com futuros melhoramentos, pois que isto que 
ah i está nos avilta, tendo para bandeira a obscena e nauseabunda lei de vaccinação 
obrigatoria. Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Luiz Domingues (pela ordem) declara que deseja fallar, mas o fará 
por ultimo, em consideração aquelles que ainda queiram occupar a tribuna. 

O Sr. Passos Miranda - Sr. Presidente, tive sempre pronunciado pendor 
pelas idéas conservadoras; nem só crenças, tradições e educação concorreram para 
isto, sinão tambem as leituras varias em que formei meu espírito, no tocante ás 
doutrinas sociaes. Não quer isso dizer que não tenha profundo culto e vivido enthu-
siasmo pelas justas expansões da neecssaria liberdade, que é para o homem e para 
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a sociedade uma condição essencial de vida. Mas, para a liberdade ser fecunda, 
é preciso que ella seja bem entendida e bem conduzida; e nesse objectivo importa 
desbastar uns tantos equivocos de sua manifestação ou modalidades e evitar uns 
tantos exageros na sua noção ou conceito. 

Alguns desses equivocos, para fallar sómente nelles, promanaram da grande 
revolução do final do seculo transacto, a respeito da qual tenho opinião formada, que 
embora mui reflecti<la, por não ser -a commum, talvez não passe sem reparo no juizo 
de muitos dos meus collegas. A leitura de De Maistre, afóra outras, confirmam em 
minha intelligencia o que um exame menos superficial de historia já me ensinara, 
e vem a ser que os principios de 89, blazona-se, procediam de muito longe, no andar 
dos seculos, desde esse medioevo, tão pouco meditado, germinando nos estados 
geraes da pr.opria França, desenvolvendo-se na Magna Carta e no parlamento da 
Inglaterra, fructificando :ia Confederação Helvetica e chegando, por fim, apezar 
das theorias politicas da R~nascença, · á completa maturidade, na época moderna, 
com a independencia dos Estados Unidos nessa famosa declaração do Congresso 
de Philadelphia, a 4 de julho de 1·776. 

O SR. ANIZio DE ABREU - Quand-:> a Bastilha cahiu, já estava eleito o presi-
dente dos Estados Unidos. (Trocam-se apartes.) 

O SR. PAssos MIRANDA - Por qu-e não di?el-o, embora haja arraigado preceito 
histor.ico em contrario, si ha nisso toda justiça e uma verdadeira gloria para nós, 
americanos? Convindo mesmo, porém, que tae~ principios, para ganharem o mundo, 
carecessem da linguagem e do espirita da proselitismo, que fórmem, a bem dizer, a 
excellencia do caracter francez, ainda assim, ninguem ousará affirmar, após a bril-
hante critica feita por Taine nas Orige11s da França Contemporanea, que, para 
transformarem a sociedade politica hodierna, houvessem e!les necessidade desta heca-
tombe, que lastrou naquelle ge~eroso paiz como uma tempestade de sangue e de 
lodo, regimen de delação e morte, tripudio da canalha e requinte de loucura, que 
foi o Terror. 

E si .Taine e De Maistre rr,te affizeram totalmente infenso ás violencias e :i.os 
desatinos, C. Seneuil e Th. Fernr uil, mas recentemente, me patentearam ao espírito 
a completa inanidade das seducçêies e dos extremos revolucionario;;. Mas, sem querer 
vir tão perto, em minhas leitur21s recentes, bastará, visando o meu escopo, evocar 
reminiscencias de um livro de Br ntham, que eu li, quando mal sabido era dos ban-
cos academicos, intitulado : Exame critico das declarações de direitos promulgados 
até a revolução. 

· Senhores, o pacto fundamental da Norte America data de 1787, dous annos antes 
de estalar a revolvção na Euro\Ja. Do confronto que se fizer entre a constituição 
Norte Americana e as constituiçõr s decretadas na França em 1791 e 1793 1 verificar-se 

. ha que aquella leva a melhor sobre estas pelo bom senso que a dictou e que a recom-
menda, segundo o testemunho pe Tocqueville, como excellente codigo politico, e 
pela sabedoria de suas disposiçõe~ , e pela plenitude dos direitos de que é ella augusta 
realização e suprema garantia. 

O SR. BARBOSA LIMA - O qµe não evitou a explosão da guerra da secessão, que 
nós não tivemos. 

O SR. PAssos MIRANDA - Outras eram as razões : ahi havia uma questão de 
humanidade, como V. _ Ex. sabe; não propriamente uma questão politica. 

O mesmo não se póde dizer das constituições francezas a que alludi, nas quaes 
se ha de censurar, com Bentha,m, emprego equivoco de palavras nas disposições 
diversas, frivolos ornamentos · de rhetorica em substituição da &implicidade magestosa 
do bom senso (muito bem), exprrssões figuradas ou metaphoricas, ao envez de voca· 
bularia preciso e _positivo, actos ~ deliberações do Senado, sobrecarregados ou esmo-
recidos por uma friperie de th1iltre. Para o profundo pensado·r inglez, apegar-se 
á lettra, nessas famosas declarações, equivale a não encont:-:1r si não erros; ver 
além da lettra equivale a dar-s~ em pleno cháos politico. 

E para algo positivar da convincente exegese de Bentham, quero fallar des~e 
direito de insurreição, que vejo ~ão encarecido na hora actual. O critico britannico, 
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analysando o art. 35 da declaração de 93, que réza : «a insurreição é, para o povo, 
ou para cada parcella do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensavel 
dos deveres>>, apellida-o, com justeza, de um sophisme anarchico. Devéras, senhores ... 

. O. SR. BARBOSA LIMA - V, Ex. está respondendo ao brilhante discurso do Sr. 
Ruy Baruosa, em sessão de 16 de novembro? 

o SR. PASSOS MIRANDA - Ao veio desta discussão ... 
O SR. BARBOSA LIMA - Note-se que estou apenás info~mando ... 
O SR. PAssos MIRANDA - ... estou mais ou merios manifestando minhas ídéas 

conservadoras; póde ser mesmo um programma de vida política, pois o nobre Depu-
tado sabe que sou novel, minha vida política começou hontem ... 

O SR. BARBOSA LIMA - Ninguem o diria, tão provecto se mostra. 
O SR. PAsssos MIRANDA - Muito agradecido a V. Ex. 
O S1<. BARBOSA LIMA - Sabe que fallo com toda a sinceridade. E estimo que 

verifiquemos ser ambos admiradores de De Maistre; tambem eu não sou pela égalité. 
O SR. PAssos MIRANDA - Oxalá haja sempre pontos de contacto entre nós! 

Será honra para mim. 
Dizia eu que ha naquelle artigo da declaração de 1893 um sophisma anarchico. 
Effectivamente, fosse o povo, na sua unanimidade, quasi totalidade ou absoluta 

maioria1 o sujeito desse direito a proposição, dadas certas condl~ões especialissimas, 
seria sustentavel. A mesma theoria do direito divino, tão malsinada pela ignorancia 
daquelles que só sem fallar e escreve'r á flôr de tudo, o ad~itte e reconhece em casos 
excepcionaes. 

O SR. BARBOSA LIMA - Quem julga da excepcionalidade desses casos? 
O SR. PAssos MIRANDA - O proprio povo. Si S. Ex., com o seu formoso espí-

rito ... 
O SR. BARBOSA LIMA - Muito agradecido. 
O SR. PAssos MIRANDA - ... quizera examinar as exposições de Santo Thomaz 

e dos outros padres da egreja acêrca do direita que tem o poder, a autoridade, para 
esmagar este ou aquelle movimento e o direito deste ou daquelle movimento contra 
o poder e contra a autoridade, verá que está plenamente re;tabelecido e provado 
que Santo Thomaz e todos os theologos affirmam que o poder é uma delegação da 
soberania popular. E appello para quem tivesse lido ,., commentario a esse respeito, 
feito na memoravel encyclica de Leão XIII, Immodale Dei, sobre a constituição 
moderna dos Estados. O direito divino, como synonimo de poder absoluto, é antes, 
fructo das theorias da Renascença que chegaram ao se:.i fostig,io na época de 
Luiz XIV, não sem protesto de Bossuet e Fenelon. 

o. SR. VALOIS DE CASTRO - Apoiado. 
O SR. PAssos MIRANDA - Mas, deixemos isso, que não vem a proposito. 
Voltando ao direito de insurreição, entendo que entregai-o a cada parcella, por 

mínima e insignificante que seja, do povo, sem as reservas prec.isas, sem termos 
suasorios e habeis, equivale a abandonar, não só o principio da autoridade, sinão 
fambem a normalidade dos governos, á mercê de minorias dolentas e repudiadas, 
á me.rcê das facções anonymas e trefegas, sempre tendentes a enfraquecer aquella 
e a amesquinhar destes, ao sabor de tropelias e desasos de toda especie. Hei para 
mim que as facções são influencfas degrâdantes das democracias. Nada mais ener-
vante do que supportar os botes intermittentes dessas facções vio!entas e agitadas, 
nada mais opprobrioso do que soffrer o predominio dementado dessas turbas tumul-
tuarias e ignaras, nimiamente exploradas por falsos conductores que lhes animam 
os preconceitos e fraquezas, e por ardilosos pervertores que lhes bajulam os vicios 
e as paixões (apartes); e quando, para desdita deste ou daquelte paiz, conseguem 
ellas algum exito, ou pela imprudencia das classes dirigentes ou pela indifferença 
de povos sem educação politica, o que a historia registra é que para logo saltam us 
intenções fementidas, fazendo bancarrota da sua apregoada pzr.acéa, ou as ambi-
ções · irrequietas, escalando o poder, não para eliminarem suppostos abusos, contra 
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os quaes se clamava nas épocas agitadas, sinão par;,i mais abertamente praticai-os', . 
ao veio de vaidades perversas ou fanatismos obscuros. 

O Sr. BARBOSA LIMA - Então, vamos esperar que a :rntocFacia moscovita se 
domestique. 1 

O SR. PASSOS MIRANDA - Perdão; dentro da doutrina que pi ofesso e que acabei 
de expender, si vejo que não é piedoso .nem humano concitar aquelle infeliz povo, no 
momento actual, á radical sublevação, o que seria talvez prejudicai-o ainda mais no 
seu futuro, não tenho, entretanto, palavras de condemnação pelo movimento social 
que alli já se opera · coptra a organização atrazada e feorenha que o acabrunli.a e 
atrophia. Fallo só dos movimentos quaesquer, sem significação e sem ideal. 

E, senhores, quando alguma estabilidade, apparente ou momentanea, se segue 
a esses mo\'imentos, que ella não vos illuda; porque ah! fica pumanente o que nós 
poderiamos comparar a tima 'immensa retorta em 'que a agitação é decomposta para 
restituir ao espaço os elementos de que ella se compunha, agora desaggregados e 
livres, mas que promptamente, por uma admiravel e logica combinação, vêm reen-
trar no turbilhão de novas organizações. Após uns succedem-se outros movimentos, 
periodos mais ou menos longos de anarchia e desordem, provocando reacções impla-
caveis ou funestas imitações. 

Nem pudera deixar de ser assim, porque la joule est femme, . no dizer pouco 
amavel, metaphorico, porém mui expressivo, dos sóriologos. Elia se enthusiasma 
facilmente pelos galanteadores qu<! lhes animam a vaidade e lhes fa\lam da omni-
poteneia, entrega-se gostosamente á seducção delles e com elles torna-se credula e 
doei!, . ciumenta e raivosa, poucas vezes é reflectida, quasi sempre ignorante : em 
uma palavra, age e decide pela sensibilidade e pelos nervos Só assim se explicam 
os requintes de ternura que ·ellas teem ~or certos idolos que não merecem tal excesso 
de amor. E' por Marat, sobretudo, que ella tem enthusiasmos e sympathias. A 
apotheose do monstro, o culto ao seu · sagrado coração exposto no Pentheon, é um 
brilhante specimen do capricho e da ce~ueira a que podem .~hegar as facções. 

E ha outro dizer dos. psychiatras, e esse real e verdadeiro : la joule est folie, 
dizer, que se ha de enten'der por essa tispecie de delírio, nitidamente caracterizada e 
classificada e mui conhecida dos alienisías : o delírio commum. As facções teem allu-
cinações collectivas, apresentando pertprbações analogas ás de alguns pensionistas 
de certos manicomios. Entre estes, tal dementado ha que se fixou a idéa de que é 
homem, .por excellencia, necessario par,a o momento,talhado para as circumstancias, 
immacuiado espelho da pureza patrioti1:a; seus fracassos constituíram até aqui per-
petuo escandalo no paiz inteiro, completa desfeita á consciencia publica. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas nesse~ manicomios só entram as facções opposicio-
nistas; as governistas, não. 

O S;R. PAssos MIRANDA - Falia en,1 these. Que ::ião pareça que ha allusões. 
Fallo, em regra, sem a intenção de tajhar carapuças a quem quer que seja. Quero 
dizer que, systematisado o delirio logicq, atira elle nas suas alhtcinações contra tudo 
e contra todos, as hyperboles monotonas da injuria e do despeito e as formulas 
emphaticas de sua propria idolatria; e a,ssim vae elle pela süa in~ania a dentro, com-
pletamente entregue á obsessão, que o domina, que é o seu immenso e tresloucado 
orgulho. 

O exemplo vem para provar que, <1ssim como ha allucin..1·,ões do eu indiviaual, 
as ha tambem do eu collectivo; naqutillas , vê-se muitas vezes ape~as uma mania 
aguda : nestas quasi sempre se verific(l uma verdadeira parnnoia, porque apresen-
tam-se concomitamente ou succedem-s~ inevitavelmente o delirio da grandeza e o 
delirio da perseguição. As facções são, quando allucinadas, intolerantes, despoticas, 
sanguinarias. Na monstruosa fatuidaqe de si mesmas, julgam que tudo lhes é 
devido, na feroz embriaguez de seu poderio entendem que tudo lhes é per-
mjttido; de uma susceptibilidade arisca encontram em cada contradictor um in-
imigo, esbravejam á menor advertencia, immolam os seus fetiches, que eram cs 
conductores de hontern, quando os pretendem conter. Uma suspeita, uma chimera, 
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um surdo boato, um inconstante Tumor, as faz estarrecer de mêdo e, pelo medo, tor-
nam-se terrosistas : - é a loucura furiosa, é a mania de destruição, em que o 
homem em commum, quando allucinado, parece voltar ao seu r:rimitivo espírito de 
barbaria. Famosos nomes teem na ·historia alguns desses furacões, a desobrigar-me 
de citar, no momento, exemplos tirados da Sighle, Le Bon, Tarde e outros quê se 
preocéuparam da psychologia collectiva,. afim de levar a convicção do que eu digo 
á illustre assemblfa a que tenho a honra de pertencer e de falla.r. 

Aqui tendes, senhores, pe\a rama, expostas as consequencias, lamentaveis para 
toda a sociedade e negativas para qualquer governo, desse movediço e anarchico 
direito de insurreição, á guisa do de 1793. Tudo que elle produz é vario, mudavel, 
ephemero, senão desabusado, malefico, exterminador. (Apoiados.) 

Falando do paiz em que ma is medravam os resultados do direito de insurreição . 
e os fructos do tripudio das facções, Brougham, et quidem, um amigo fervoroso da 
democracia, ~screveu, em seu tempo, da França, com certo orgulho britannico. 
"1-Ia infelizmente . na França uma revolução em cada quinzena de anno; não fosse 
isso seria ella a primeira nação do mundo. » Em commento 'fugaz desse dizer . de 
Brougham, o peregrino espirita de E. Caro, accrescenta: La joie de l'étranger 
devrait être la leçon de la France .. E tambem, penso eu, das nações centro e sul-
americanas. . 

Cuido que não ando errado si asseverar que mais nas deleterias doutrinas revo-
lucionarias francezas de que no hom senso político norte americano se teem inspi-
rado as nações do centro e do sul da America, a julgar pelos conhecidos· vae-vens 
dos seus governos, pelos condemnaveis processos de seus pronunciamentos, que 
tanto as desmoralizam no conceito das nações cultas, cujo irrisão, sinão cubiça, 
provocam. Dahi, o abatimento em que jazem; dahi, o atrazo em que se debatem, 
porque não ha progresso sem elemento de estabilidade, não ha nação florescente 
sem a base primacial ela ordem, tão bem definida pelo immortal bispo de Hippona, 
o portentoso Agostinho : «a prosperidade Íla paz.» (Apoiados.) 

E viria muito conforme lembrar aqui alguns .conceitos de uma atacada e fecunda 
palavra da Europa meridional, que, mais ou menos, importam no seguinte : os que 
hoje seriamente pensam nas condições da politica moderna preoccupam-se mais com 
o principio da ordem do que com o principio da liberdade, não po·rque este valha 
menos do que aquelle nem porque ambos não sejam igualmente necessarios ao equi-
líbrio e harmonia do mundo moral, mas, sim porque a liberdade é actualmente um 
facto consummado, profundamente arraigado !)as leis e nos costumes dos povos, 
salvo uma ou outra excepção confirmadora da regra; ao passo que o principio <ia 
ordem, aqui ou alli, se vê, mais ou menos, ameaçado. Ora, ninguem dirá que nas 
excepções incidem as nações america nas. Nestas, como em todas as outras livres, 
é a ordem que actualmente deve merecer especial cuidado, inspirar maior attenção, 
porque é ella que periclita, porque perdeu os fundamentos de sua antiga ' força mate-
rial, porque é facil perturbal~a e até supprimil-a, por algum tempo, com detrimento 
dos povos. (Apoiados Pausa.) 

Sr. Presidente, é sabido que até muito tempo de nossa vida republicana, a desor-
dem pareceu a -régra e a paz a excepção. Muito de proposito, e porque não seria 
opportuno, furto-me ao desgosto de trocar nessas luctas civis, que tanto deshonra- ' 
ram as novas instituições que adoptámos. Por fim, á nação fatigada e desalentada 
afigurou-se que a época das agitações já tir~ha passado, após o barbara attentado 
que immolou o general Bittencourt, como victima . do dever, aos manes de certo 
temeroso jacobinismo, que, dado o feitio bom e amoravel do povo brazileiro, (apoia-
dos), nunca deixará de ser, entre nós, uma planta exotica. Gozavamos de uma paz 
de sete annos, paz de rel ativo hausto, alicerçada no reconhecimento dos deveres 
cívicos, garantida pela força dos desenganos accúmulados e,' com ella, ·séria e pro-
veitosamente cuidavamos de melhorar o credito malbaratado, de vitalizar a nossa 
anemia economica, quando, mais uma vez, em meiados de novembro passado o 
maldito fermento da revolta, açulado por conhecidos mentores e reforçado pelo 
sopro militar, pretendeu derrubar o Governo constituído,_ com requintados delírios 
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de anarchia nas rua~ e com a imP.rudente insurreição de uma praça de guerra, que 
pondo epilogo a tudo, facilmente alcançaria, segundo era crença, o fito almejado, 
graças a certo propalado espírito de camaradagem nas classes armadas. Podia ser 
muito mais; ficou sómente nisso, em tentativa tão infeliz quanto injustificavel. E por 
mais esforços que envidem, por mais talentos que despendam, não lograrão agora 
impingir-nos que se tratava apenas de um protesto contra a lei da vaccinação obriga-
toria. Como protesto, tal era muito, maximc quando o Governo declarára que a 
lei seria regulamentada de modo mais suasorio que violento e, o que é mais, o 
Governo já havia repcllido um projecto de regulamento, devéras digno de um paiz 
africano. Mas, para depõr o Governo era pouco, porque este estaria firme, nem -~ó 

pela lealdade e denodo das tropas que lhe fossem fieis, sinão ainda pelo apoio i:la 
Nação, que o aprecia e venera na plenaria influencia, de seu real prestigio e nos 
auspiciosos commettimentos de sua acção fecunda. (Apoiados.) Embaidos andam 
aquelles que suppõem que determinada ma central deste capital decide da sorte do 
paiz inteiro; enganados aquelles que sonham,_ par ridículas empreitadas, com um 
rasaria ininterrupto de faceis adhesões das Guyanas do Amazonas ás Missões do 
Paraná; illudidos aquelles que acreditam na efficacia e possibilidade de deposições <!e . 
um a outro extremo da Republica (Apoiados; muito bem.) 

O SR. BARBOSA LIMA - Assim dizia o Sr. Ouro Preto respondendo ao Sr. 
Cesario Alvim. , 

O SR. PÀssos MIRANDA - V.· Ex. nos acena com a · reproducção viavel do 
levante de 14 de novembro? ... 

O SR. BARBOSA LIMA - Não aceno com cousa alguma, porque mal posso com-
migo mesmo. 

O SR. PASSOS MIRANDA - Ao lucido espirito do Sr. Medeiros e Albuque~qu~ 
patenteou-se bem o que poderia ir por essa immeusidade toda de costas brazileiras 
a dentro, si, por desgraça, vingasse o movimento de 14 de novembro. Seria a repro-
ducção de balaios e de farrapos, de cabanagens e sabinadas. E para os que sé 
seguissem, em dias do mez proximo findo, o honrado .Senador Sr. Catunda disse 
da tribuna do Senado alguma cousa que convem não perder de vista. 

Sr. Presidente, eu adjectivei c:om o epitheto de injustificavel a ultima tentativa 
de rebellião. lnjustificavel, sim, porciue foi de uma gratuidade grosseira, si me 
permittem a expressão. Quem quer que c:onserve a serenidade do julgamento, e 
considere a politica como a nobre funpção de dirigir e conduzir os interesses da col-
lectividade, e não como campo para· p~quenas explorações pessoaes, ha de proclamar, 
sem favor algum, antes com rigorosa justiça, a habilidade, dedicação e competencia 
com que teem sido geridos os publi,cos negocios no actual período presidencial. 
(Apoiados.) O presente Governo em s~a mensagem inaugural apresentou-se á Nação 
animado do proposito deliberado de impulsionar o nosso progresso, e o activo de dous 
annos e meio de sua administração equivale, sinão excede, ao que poderíamos fazer 
em 10 annos, corri outras menores in \ciativa e firmeza Ahi estão os melhoramentos 
de grande envergadura que transforrr1arão por completo, com fagueiras esperanças, 
o aspecto da capital do paiz. 

O SR. BARBOSA LlMA - Quando ~e fizer o balanço ... 
O SR. PAssos MIRANDA - Até \á V. Ex. v:l esperando. Si nos levarmos por 

previsões, iremos ao sabor da fantasia, de cada um. 
Melhoramentos, ia eu dizer que, secundados pelo especial cuidado do sanea-

mento, aspiração em P.arte rea\izada ... 
O SR. BARBOSA LIMA - A ferro e, fogo. 
O SR. PAssos MIRANDA - V. Ex., aparteando-me assim, parece querer per-

turbar-me. 
O SR. BARBOSA LIMA - Tanto nãp quero que não o farei mais. 
O SR. PASSOS MIRANDA - Por que nãc? Os apartes de V. Ex. com honrarem-

me muito, elucidam ainda os assumptps. 
O SR. BARBOSA LIMA - Desde q-,ue parece a V. Ex. que o quero perturbar ... 

V. Ex. deve concordar que é uma cen~ura a mim, que estou só na opposição. 
O SR, j3RICIO FILHO - Só, não ªfoiac!o; somos dous. 
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O SR . . PAssos MIRANDA - Honrem-me VV . EEx. com apartes, á vontade. 
Desejo, porém que o façam em fim dos periodos. O mais seria estabelecer confusão 
no que se discute, embaralhar o que se diz ele um e outro lado, sem entendimento 
possível. Deste modo não levem a mal, si, bem a contragosto, eu não puder attender 
á honraria que VV. EEx. me dispensam. 

Eu fallava, senhores, dos grandes melhoramentos que, secundados pelo sanea-
mento, aspiração em parte realizada, determinam a affiuencia de braços e capitaes 
que intelligentemente e actuosamente veem contribuir para o nosso desenvolvimento. 
Para fomentar a este, o Governo nada tem poupado e a tudo tem levado os olhos 
de sua solicitude patriotica. 

Si a crise economica persiste, e ainda aguda, não é porque tenham escapado á 
administração actual remedias e expedientes para melhorai-a, mas sim poi:que não 
se removem, de dia para a. noite, consequencias inevitaveis de fundos erros, accu- . 
mulados pela imprevidencia e pela rotina. Si ·a situação passada nos tirou do des-
credito, esta, solidamente, nos mantem a confiança. No mundo gosa o Brazil da 
posição de partidario decidido da paz, procurando dar, com reconhecida nobreza, 
soluções amigaveis a todas as suas questões internacionaes a todas suas questões 
internacionaes. E porque isto não nos impõe o desarmamento absoluto, o Governo 
pensa em reorganizar a nossa armada e reformar nosso ensino militar ... 

·o SR. BRICIO FILHO - Vae ficando só em pensamento. 
O SR. PAssos MIRANDA - Quereria V. Ex. que tudo se fizesse por encantamen-, 

to? Negará que, nesse mister, já ha muita cousa iniciada? 
E tudo o mais, que seria prolixo e ociosq apontar porque bem o conhece a 

Nação, perfeihmente o sabe o paiz. 
Mas si, nessa obra extraordinaria, quizessemos destacar um ponto muito ao 

sabor daquelles que combatem e tambem exploram na espher:i, na serie idéal, ab-
stracta, da ·liberdade politica, eu apontaria a reforma eleitor:il tida e havida como 
aspiraçã'.l nacional e que :foi decretada com desvelo e sinceridade para garantir ás 
minorias- e ás opposições constitucionaes a representação no P~.rlamento. 

O SR. BRICIO FILHO - ·E' obra exclusivamente do Congresso. 
o SR. PASSOS MIRANDA - Não ha duvida, mas ... 
O SR. BRICIO FILHO - Esta gloria não pertence ao Governo. 
O SR. PAssos MIRANDA - Perdão; na sua mensagem inaugural a reforma figura 

como uma questão do seu Governo. Devo dizer a V. Ex., si o G0verno não tivesse 
em pensamento, a lei da reforma eleitoral não seria de mançira nenhuma votada 

' pelo Padamento. 
O SR. BARBOSA LIMA - E' suggestivo. Registre·s~. 
O SR. BRICIO FILHO - E' o caso : registre-se. Assim tiramos a conclusão de 

que o Parlamento só faz o que o Governo quer, V. Ex. póde dar as explicações q11e 
quizer; não ha a fugir : esta é a conclusão. 

O SR. PAssos MIRANDA - Esta conclusão que o honrado collega tira é forçada. 
O SR. BRicio FILHO - Então o Congresso é uma chancellaria do Governo? 
O SR. PASSOS MIRANDA -- Nem tanto ao mar, nem ta nto á terra. Est mod'lts 

in rebus. Eu sou inimigo de fogos de vista; não gosto de fazer effeito . .. . 
O SR. BRICJO FILHO dá um aparte. 
O SR. PAssos MIRANDA - Não ha que registrar verdade nenhuma, maximé 

quando a verdade está na consicencia de todos. (Ha diversos apartes que interrom-
pem o orador.) 

Sr. Presidente., eu cuido que, depois do que foi exposto não haverá encareci-
mento nem exaggero em proclamar que si actualmente ha titulas de benemerencia 
a conferir, pcrtencP.m elles justamente, não aos que tramam e conspiram, sinão aos 
que go·;ernam e felicitam a Nação, pensando e agindo por tudo que lhe interessa 
o bom nome, o credito, a prosperidade, o engrandecimento. (Apoiados; pa-usa.) 

Relevantíssimo serviço foi ainda esse que prestou o Governo á Nação suffocando 
o movimento de 14 de novembro que, despersivo e anarchico sob o pretexto de salvar 
este paiz e melhorar as suas condições, '(não sei como e em virtude de que delegação 
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mysteriosa !) vinha, na verdade, interromper todo esse trabalho iniciado, destruir-lhe 
os efT eitos, aniquilar-nos o credito e nivelar-nos com essas republiquetas presas e 
victimas de pronunciamentos repetidos que as excluem do gremio das nações regu-
larmente organizadas. Nesse serviço, é fóra de duvida o Governo se houve muit.:i 
bem, calma e energicamente sem violencias e sem desfallecimentos. 

Após o emprego immediato de seguros recursos que a séria conjunctura, sem 
demora, reclamava, para prompto ·restabelecimento da ordem, o Governo nos paten-
teou a situação e nos pediu que o ajudassemos com outras providencias que a situa-
ção impunha, como necessarias. Nós lhe concedemos o estado d·3 sitio por 30 dias, 
e, findo estes, lh'o prorogámos por. outros tantos. Si bem ou mal, é materia vendda, 
cuja discussão, com ser agora impossível pelo nosso Regimento, seria ainda intem-
pestiva. E o Governo, entendendo que subsistiam os motivos que haviam determi-
nado o acto do Congresso de 14 de dezembro, prorogou o estado de sitio ainda por 
duas vezes, de janeiro a fevereiro, e de fevereiro a março. Contra esta medida, alta-
mente social e efficaz, que dava á acção governamental seg·uros meios e promptas 
soluções para certas difficuldades e outras desordens, que, por desgraça nossa, ainda 
viessemos a sofTrer em caudal das que jã se tinham dado em novembro, é natural a 
censura, é naturel o des·contamento daquelles que sempre fallando cavilosamente em 
amor á ordem, devéras e no fundo só pretendem subverter com certo usei:o e 
vezeiro acinte faccioso, que a todos suspeita, a tudo 'imputa e a muitos despercebidos 
arrasta. 

Que é que se allega contra ' a prorogação do estado de sitio, ao tempo em que 
não funccionava o Congresso? Allega-se que a commoção interna do art. 34, n. 2r, 
e a intestina do art. 80, não existia para justifica l-a. Nada admira, · porque esta era 
a mesma linguagem empregada qufndo em dezembro passado, não o Governo, 
porém nós, o Congresso, a decretavaros naquella época. 

Aquelles que assim pensam, ou ,fingem pensar, - eu peço licença para dizer-
lhes - partem na discussão de uma ignornntia elenchi, sophisma que se commette 
quando se procura desviar a questão do seu verdadeiro caminho, por ignorancia ou 
por malícia ; e no caso, me pare,ce1 por malicia. Mas como? perguntar-me-hão. 
Dando, sem mais nada, como prova1lo ·e assente que a commoção interna só póde 
haver com desordem actual,_ eclosartÇe, eruptiva; afóra deste momento unico, rigo-
roso e exacto, afóra desta modalidad1~ especial, precisa e explosiva, não ha commo-
ção nos termos constitucionaes alludislos. Assim se apegam á desordem para desviar 
ou afastar o pénsamento da commoç~o que ella inevitavelmente traz e deixa. Ora, 
a ignorantia elenchi é sophisma da n;ttureza daquelles que se refutam apenas denun-
ciando-os. Quem de vós não sabe qL,te commoção é cousa differente de desordem e 
vice-versa; qual de vós não vê que póde, aparte a desordem, existir muitas vezes 
ccmmoção nos prodromos ou nos respaldos daquella? Figurando que se tecesse por 
este paiz, em varios pontos delle, a trama de bem combinada conspiração e que ao 
Governo viesse em tempo o conhecimento do fio da sua trabalhada urdidura, na 
opinião desses interpr~tes nada se pode·ria fazer promptamente contra os preparativos 
sediciosos e ameaçadores; fôra mister aguardar que os acontecimentos se desenca-
deassem para só então o Governo agir dentro da lettra consti.tucional. 

O SR. BRICIO FILHO - Essa cqrnmoção interna, como V. Ex. quer entender, 
e como nós queremos entender, já estava acabada segundo declaração do proprio 
Governo. 

O SR. PASSOS MIRANDA - Que i·oi que o Governo declarou?_ 
O SR. BRICIO FILHO - Que est~va restabelecida a ordem, a tranquilidade. 
O SR. PAssos MIRANDA - Não disse que estava acabada a commoção, e este 

é o ponto. 
Mas, senhores, si commoção pódi~ haver independente de desordem, a comrnoção 

pode perdurar com a desordem, r~primida ou com a propria . ordem restabele-
cida - Pretender, que repri1J1ida a aggressão material pelo emprego dos meios mate-
riaes, está suffocada ou morta um a rehellião, é pretender curar ligeiramente um 
mal gravíssimo. (Trowm-se muitos apartes) . 
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o SR. PRESIDENTE - Attenção. 
O SR. PAsso~ MIRANDA - Restabelecida· embora a ordem, o paiz que a julga 

necessaria como condição vital não a tem por garantida emquanto não vê comple-
tamente estirpados os máos elementos de que ella se compunlía. Si estes são apenas 
desaggregados, ficam sómente descohesos, mas, campeiam, de facto, livres e impu-
!!es, subsistem serios abalos e fun<l.os receios na consciencia publica pelos presagios 
e pelas incertezas do que póde vir ainda, passados poucos dias ou transcorrido~ 
alguns mezes. A commoção permanece nos effeitos da propria desordem, nos temores 
pela tranquillidade collectiva, nos anceios pelo prestigio do poder, até que actos 
efficazes de energia lampejem e se completem para a repressão dos culpados, unico 
meio preventivo, pelos exemplos qué' deixa, contra futuras e possíveis alterações 
da paz publica. Nessas dolorosas emergenC:ias,' como aquella por que passámos a 
14 de novembro, a nação só tem censuras pela tibieza e frouxidão das autoridades, 
que, incumbidas de manter a o.rdem, reputada um bem inestimavel, não teem · a 
temer sinão de sua propria timidez. (Miiito bem.) 

E neste mister andam afinados os doutrinamentos da sciencia publica. A tal 
respeito, si eu fôra fazer citações, em confirmação do que digo, basta seria a cópia 
de expositores, fast idioso cotejo de legislações, o que julgo perfeitamente" dispensa-
vel, ante a esclarecida Camara que tem a indulgencia de me ouvir por tanto tempo. 
O honrado Deputado pelo Piauhy, com a sua acatada palavra, citou aqui, em sessão 
de 13 de dezembro, dous factos que eu peço permissão para relembrar : na França, 
após o desastre de Sedan, vigorou-o estado de sitio por dous annos et q·uidem em 
caracter marcial e na J nglaterra, em dada época de sua vida comtemporanea, como 
suspensão de hn,beas-corpu.s, vigorou o estado de sitio por sete annos, com pequenas 
intermittencias, sendo neste lapso de tempo duas vezes prorogado pelo parlamento. A 
esses factos voltarei opportunamente .... (Pausa.) 

Sr. Presidente, eu vi incriminar-se o Governo de não ter, na mensagem que 
dirigiu a:o Congresso, referente ao sitio, exposto e motivado as medidas de excepção 
que tomara durante a constancia da prorogação delle, de conformidade com o que 
é expresso no art. 80, §§ 2° e 3°, ns. l e 2 da Constituição. Lanta é a facilidaáe 

· de accusar que não se vê e reftecte que o Governo, de facto, relatou os expedientes 
excepcionaes de que lançou mão, naquelle tempo, expedientes necessarios por serem 
complementares de medidas que o Governo anteriormente tomara e que já trouxera 
ao nosso conhecimento. 

Foram elles: a detenção dos indivíduos cujos depoimentos eram imprescindíveis 
para se apurar a responsabilidade criminal dos verdadeiros culpados e o afastamento 
desta Capital da ullima léva de malfeitores ou desordeiros que infestavam as suas 
praças e ruas e que haviam tido grande parte nos successos de 14. Relatando-os, 
não carecia o Governo dar-lhes uma explicação minuciosa, porque, appellando para 
os mesmos motivos subsistentes elle nada innovara : apenas continuava no que era 
suai obrigação fazer e havia trazido ao conhecimento do Congresso, quando este 
prorogou o sitio. Ser logico, proseguir e completar medidas. que foram tomadas com 
a plena sciencia de quem de direito, não é proceder, relativamente a este, c~m 
omissão de deveres, pois, que, repito, nada se innovou, apenas houve consequenoia 
legitima da acção repressiva iniciada. Sustento que, quando o Congress.o prorogou 
o sitio em 14 de dezembro pre.terito, não só approvou todos os actos que o Governo 
até alli praticara, sinão tambem o a utorizou o proseguir, por identicos motivos, 
nas mesmas medidas de que usara e que já eram de nossa sciencià. Nessas condições, 
a motivação seria redundancia di spensavel. 

Analysemos como se portou o Governo' na repressão dos elementos que haviam 
concorrido para a sublevação de 14 de novembro. Tres . eram elles : a propaganda anti-
vaccinica, levada ao extremo, a caudi\hagem contumaz que .nos infelicita e a capa-
doçagem mashorqueira que, naquelle.s tristes dias, teve as suas horas de tripudio. 
Contra o primeiro, não obstante os desvios e as adulteraçõeo com que tanto se explo-
rou nas massas, o Governo, admittindo um principio real de sinceridade, entendeu 
que deveria deixar, sem ulterior procedimento1 ? que estava na penumbra da .sus-
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peita : não foi além. Contra os dous u!timos, empregou, impoz a detenção e o 
afastamento na forma constitucional, estabelecida nos citados artigos e nos, para-
graphos 1' e 2'. 

Quanto ao dest<'!rro, não serei exaggerado si disoer que o Governo delle se s,erviu 
por fórma muito mais liberal do que se tinha feito nos anteriores sítios decretados 
em a nossa agitada vida republicana. Até agora, o desterro era acompanhado de 
custodia e detenção dos desterrados nos pontos determinados; desta feita, apenas 
chegados ao logar designado, e até antes disso, o Governo. deu liberdade áquelles 
que tinham sido afastados desta Capital em razão da tranquillidade publica e 
privada. 

E nesta medida teve ainda um intento de regeneração : fóra do meio que talvez 
os escravisasse perpetuamente á vida criminosa e vagabunda, o Governo os rernetteu 
para dada região, em que, sem maior chamariz ao vicio, pudessem eHes se entregar 
a trabalho facil e remunerador. 

O SR. BRICIO FILHO - Não sei si este desterro foi melhor; o que sei é que os 
outros todos voltaram, e neste muitos ficaram~ mortos pelo mosquito. do impalu-
dismo. 

O SR. PAssos MIRANDA - Responderei em tempo ao aparte do nobre Deputado. 
Forneceu-lhes, ainda, o Governo, em Belem, em Manáos, 'e nas sédes das diver-

sas prefeituras em que se divide o teritorrio do Ac.re., além de moradia, passadio, 
redes e roupas, prompto engajamento ao pessoal contractado, pelos particulares, 
para o córte das siringueiras. 

O SR. BRICIO FILHO - Foram vendidos, como escravos alguns. 
O SR. PASSOS MIRANDA - V. Ex. ha de dizer quaes foram elles. 
O SR. BRICIO FILHO - Eu tratarei do assumpto e vou dar a opinião do Gover-

nador do Estado do Amazonas e do Sr. IThaumaturgo, a respeito. 
O SR. PASSOS MIRANDA - Nesse ponto tocarei em breve e hei de provar o con-

trario, com a propria opinião do Sr. t jrnumaturgu. . 
· O SR. BARBOSA LTMA - Assim vam1>s ter os nomes de alguns desterrados. 

O SR. BRICIO FILHO - Como quer V. Ex. que se dê nomes, quando o Governo 
não os deu. 

O SR. PAssos MmANDA - Não era possível nem obrigacional fazei-o dentro 
do sitio. 

Os SRs. BARBOSA LIMA E BRICIO FILHO dão aparte;. 
O SR. , PAssos MIRANDA - V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Barbosa Lima), o que 

pretendeu, a respeito do desterro, era para epcchas no~maes, processo, individualiza-
ção dos presos e assim por dia,nte. Tudo isto podia-se pedir em tempos ordinarios, 
e V. Ex. mesmo disse no seu discurso qpe nos tempos de sitio não ha processo. 

O SR. BARBOSA LIMA - O decreto com os nomes dos desterrados foi o que pedi. 
(lla outros apartes.) 

O SR. PASSOS MIRANDA - Mas, como dizia, foi facilitado o engajamento no 
pessoal contractado para o córte das seringueiras e o que é mais, emprego salariado 
nos serviços das proprias prefeituras. C~mtra as falsas inform ações que foram aqui 
publicadas com reiação ao Alto Juruá, p recto e eminente prefoito daquella prefei-
tura, o Sr. Tbaumaturgo de Azevedo, feíl em 15 de maio ultimo uma communicação 
ao Ministro do Interior, communicação que vem , no Viario Official de 18 do mesmo 
mez; onde destaco, entre outros pontos, Qs seguintes : 

"Todos os deportados, tanto quantp me foi possivel providenciar, foram con-
venientemente agasalhados e alimentadqs. Para este fim, com acquisição de mater-
iaes para barracões, roupa e generos quq lhes mandei fornecer, di~pendi 41 :565$500, 
como consta das contas que enviei á Drlegacia Fiscal em Manáos, po,r intermedio 
do Sr. general commandante do rº distriçto militar e delegado do Governo da União, 
no territorio do Acre. » 

"A alimentação dos . trnbalhadonis e cleportados. que alli vivem, consta de 
almoço e jantar, ração igual á das praç\•S do 15º batalbão de infantaria estacion'a<lo 
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no térrítorio, isto é, de carne secca, farinha, sal, arroz, feijão, toucinho ou banha, 
café, assucar e bolacha, sendo a carne ás vezes substituida por bacalháo. 

Na vasante do rio ha peixe e tartaruga. Adiaria é de r$, 1$500 e 2$, conforme 
o trabalho do individuo. 

E' fac~o que esta diaria não lhe podia ter sido paga, porque a delegacia não 
enviou a ir.da o dinheiro ao meu substituto para as despezas deste anno, e em officio 
que dirigi a V. E., já solicitei esta providencia. 

Não me consta que tenha sido alguem surrado e muito menos fuzilado! Eu não 
o fiz e o meu substituto, rº tenente Florio Pitombo, commandante do aviso ]utahy, 
só deve ter cumprido as instrucções que lhe dei no dia da minha descida para Ma-
náos, a 2 r de fevereiro. » 

l dentico procedimento, senhores, tiveram mais riu menos os outros prefeitos, 
sem failar do que por estes desterrados fizeram em Manáos, mediante ordens ter-
minantes do Governo, os seus delegados no territorio do Acre generaes Mendes de 
Moraes e Carlos Eugenio, que podem disto dar testemunho qualificado e fidedigno. 

UM SR. DEPUTADO dá um .aparte. 
O SR. PAssos MIRANDA - Vê o estimavel collega pelo Rio Grande do Sul que 

aqui está, mais ou menos, explicado o gasto de 200:000$ a que V. Ex. se referiu. 
O SR. BARBOSA LIMA - Para indigentes. 
O SR. PAssos MIRANDA - Para que estarmos a i.ltpenicar palavras? 
O SR. BARBOS~ LJMA - Está no aviso. 
b SR. PAssos MIRANDA - Póde-se dizer que eram indigentes, necessitados, por-

que foram deslocados do meio em ·que estavam, não dispunham de recursos e com 
elles poderia o Governo gastar bem 200:000$, a juJg,1r pelo que elles custaram só 
ao prefeito do Alto J uruá. 

O SR. BARBOSA LIMA - Neste ponto me perdôe : V. Ex. ~stá mal informado. 
O SR. PAssos MIRANDA - O honrado Deputado por Pernambuco disse que esses 

homens não voltaram. 
O SR. BRrcio FILHO - Não disse isso; disse que muitos não voltaram. 
O SR. PAssos MIRANDA - Mas, V. Ex é de opinião que eUes deviam voltar? 

Que o Governo era obrigado a fazei-os regressar pera esta Capital? 
O SR. BARBOSA LIMA - Pelo menos, era obrigado a · restituir-lhes a liberdade ... 

(rlpa~tes.) 

O SR. ;l'Assos MIRANDA - Senhores, a opinião que o Deputado por Pernam&ucó 
não externou claramente e que eu tenho ouvido sustentada por ahi assim, é que o 
Governo r.ra obrigado, após o sitio, a providenciar pela volta e a incumbir-se do 
regresso dos desterrados ao ponto de partida .. 

O SR. BRICIO FILHO - V. Ex. não dá essa opinião como n-inha? 
O SR. PAssos DE MIRANDA - Não. Seria, Sr. Presidente, pm divertido e quasi 

anhelante desterro! Com passadio certo e viagem gratuita, sahir barra a fóra, con-
templar oalsas espumas, verdes ondcis e ceos azulados, gozar da immensidade e das 
belezas oceanicas, respirar auras pandas ,impregnadas de vida, entrar pelo riomar, 
apreciar a sua paizagem igual e interessante, chegar á famigerada região acreana, 
conhecer a extracção do precioso leite, que tanto concorre para nossa riqueza 
r.ublica, ir de sul a norte do paiz, e depois voltar com os mesmos regalos ... 

O SR. BRTCJO FILHO - Mas V. Ex. não quereria passar por esse prazer. 
O SR. PASSOS MIRANDA - ... pelos mesmos caminhos, sem maiores preoccupa-

ções, isso, assim entendido, era desterro, que, á força de exdruxulo, seria de um 
rematado ridículo. 

Mas, accrescentam, foram morrer no territorio do Acre, porque, alli, reina com 
maior intensidade o impaludismc. Não reina elle aqui, nas circumvisinhanças da lagoa 
Rodrigo de Freitas, ·ientro das terras que constituem o patrimonio do município 
desta Capital? Não o vemos imperar tambem nessas terras baixas do Estado do Rio, 
que marginam a Estrada de Ferro Leopoldina? Adeórnes, protestam contra esse 
espectro de morte inevitavet no Acre os filhos de. atgutl s Estados do N arte, que é\O 
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Pará e Amazonas fornecem os verdadeiros bandeirantes das nossas reg1oes co11fi· 
nantes com as republicas ribeirinhas, e que lá, com a vida, as exploram com o s11or 
do seu .trabalho, immensamente lucrativo. 

Senhores, eu creio profundamente na existencia de uma vida futura e, segundo 
o credo que professo, devo, em tudo e por tudo, até aspirar por ella. Mas, por ser 
r.atural e humano o terror pela morte, peço eu ao bom Deus que me vá prolongando, 
quanto possivel esta minha vida tenrena. E como hei de procurair os meios adequados 
a esse fim, quizera que me dissessem qual o lagar onde não se morre, porque para 
ahi eu iria, confiado em que,· acabando embora os meus dias, como ser finito, sei-o-ia, 
entretanto, qual outro Mathusalem, em eda.de avançada, quasi secular. (Riso.) 

Sr. Presidente, para rematar as considerações que faço sobre o desterrn, eu 
direi que, si os desterrados teem reclamações a fazer, indemnizações · a solicitar, direitos 
a exigir contra o Governo, que os afastou desta Capital para o territorio do Acre, 
tudo isso envolve ques tões a encaminhar por outro rumo, a decidir pelo poder 
competente. 

O SR. BRrcro FILHO -- Houve reclamações, que foram attendidas. 
O SR. PAssos MIRANDA - No momento, não temos que nos preoccupar com 

·assumptos attinentes a direitos individuaes; sô nos· incumbe saber si o Governo, deame 
da Constituição, podia usar da medida na constancia do sitio e si, usando della, se 
houve de maneira a merecer nossa approvação. (.:11u.ito bem.) 

Quanto á detenção, ninguem contesta que ella está tambem consignada entre 
as medidas de que o Governo. póde usar durante o sitio. Ahi está o §. 2º n. 2 do a rt. 80 
da Constituição. Dado o estado de sitio, com a commoção intestina existente, estava 
o .Governo em seu pleno direito e no rigoroso dever de decretai-o. Acontece, porém, 
que figura entre os detentos, um illustre Senador da Republica, e dahi, vir nova-
mente á baila o debatido assumpto :ao respeito ou suspensão das immunidades parlct-
mentares durante o sitio, assumptp que eu não venho versar agora, por que isto 
seria enfastiar a Gamara, já benevolente demais para commigo, ouvindo-me por tanto 
tempo. (Não a.poiados.) Direi apenas que não vacillo em collocar-me ao lado daquelles 
que, sem rebuço, opinam pela suspE'!nsão. das immunidades parlamentares, durante o 
sitio. Si tivesse mania exhibicionist.a de erudição, eu viria para esta tribuna sobra-
çando grossos volumes, para prov<1 r que estou em boa companhia, que tenho ao 
meu lado autoridades do maior prf stigio. Quando menos, traria commigo alguns . 
volumes dos annaes parlamentares da Republica, pelos quaes se vê que a questão 
tem sido, varias vezes, debatida no parlamento e de um modo quasi exhaustivo. 

Nessas condições, que diria éu de novo sobre sujeito tão discutido? Si algo, 
porém, devo apontar em reforço de minha opinião desvaliosa (não apoiados.), addu-
zirei tres considerações, que, no me4 entender, sahem, promanam dos artigos consti · 
tucionaes em que gyra toda a ques\ão. 

Em· primeiro logar, penso que o artigo 20 se refere a punicão ordinaria por 
meio regular do processo. Ora, no f!S tado de sitio tudo .é extraordinario e anormal; 
nelle não se julga nem se pune, apenas se previne ou se reprime, por meios energicos, 
promptos ,e immediatos, que não ~eriam possíveis si o poder publico tivesse que 
attender a questões doutrinarias enc'ontradas e contradictorias e a formulas proces-
suaes frouxas e morosas. Depois, que é a immunidade? Uma ' gar·antia da funcção 
legislativa. Esta tem o seu exercício dentro dos limites restrictos e necessarios do 
mandado, prepondera na discussão EI pelo voto e no seio do Congresso, não póde ir 
além, não póde amplificar-se pelos <,tetos de caracter individual dos congressistas, e 
muito menos por actos dé rebellião contrarias á ordem legal , iAteiramente repug-
nantes á natureza do poder constitljido, cujo é o Congresso parte essencial e inte-
grante. 

O SR. BRIClO FILHO dá um apqrte. 
O SR. PASSOS MIRANDA - Respqnderei a V. Ex. provando que o Governo proce-

deu de modo a só merecer elogios. fl.ntes , porém, de fa7.el-o, V. Ex. permittirá que 
eu adduza a terceira consider,ação sobre a suspensão das immunidades, ao tempo do 
sitio. Consiste ella em que não vejq excepção alguma no art. 80 a . tal respeito. E 
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excepções gue importam em privilegio não se ampliam. Si existisse, devéras, essa 
excepção, teriamos em resultado uma raça de ·privilegiados que, de quando em 
quando e até por divertimento, poderiam pegar em armas, pôr-se â frente de tropas 
em rebeldia, investir contra o governo constituido e pretender depol-o, sem que aõ 
autoridades legaes pudessem, na tentativa ou no kacasso .. prendei-os em hypothese 
alguma. · 

O SR. BRrcro FrLHO - Tanto não. são privilegiados que foi concedida licença 
para serem processados. 

O SR. PAssos MIRANDA - J á se escreveu e muito bem que " essa raça original 
de gatos sagrados, que seguidas rebelliões trazem sempre comsigo para lhes garan-
,tirem o successo,· é concepção extravagante e disparatada, que não póde figurar na 
Constituição ». · 

Em que pese a maneiras de pensar diversas, assim tem eritendido e resolvido 
sempre o Poder Legislativo, todas as vezes em que tf;m approvado sem excepção · 
alguma os actos pr:1ticados por outros governos na constancia dos sitios anteriores. 
E durante os sítios ant~riores é sabido que foram prtsos representa9tes da Nação, 
Senadores e Deputados, uns conservados em custodia e outros affastados da Capital. 

O SR. BARBOSA LIMA - Prova demais. 
O SR. PASSOS MIRANDA - E parece-me que isto mesmo nós resolvemos quando 

o Governo, expondo a situação, em i6 de novembro, nos pediu que decretassemos 
medidas que, sem embaraço das immu.nidades parla.-ine1itares, lhe fornecessem meios 
com que podesse elle garantir a ordem publica e prender os representantes da Nação 
apontados como os principaes culpados nos ultimas acontecimentos. 

Agora, o aparte do nobre Deputado por Pernambuco. V. Ex. disse que eu dirigi 
uma censura ao Governo por fazer ver que este não· devia pedir licença para processar 
os parlamentares . .. 

o SR. BRICIO FILHO - Por ter pedido. 
O SR. PASSOS MmANDA - Não tenho culpa de que o nobre Deputado não pense 

como eu; se S. Ex. não discordasse do meu modo de entender veria que o art. 2n 

que dispõe que o parlamentar não póde ser preso· nem processado, sem licença de 
sua respectiva Camara, refere-se, como eu disse atraz, á punição ordinaria, por 
meio regular de processo. Nestas condições, o Governo é obrigado a pedir licença, 
para processar Senador ou Deputado, mesmo em estado de sitio. A prisão qtte elle 
praticou de um :Senador, no estado de sitio, está no art. 80, n. 2 § 3°, da Constituição, 
quando se trata, pc·rém, de processo, elle não póde processa r porque o art. 80 nã.:i 
se refere a processo, mas só a detenção. , 

Eis porque o ·Governo fez muito bem em pedir licença para ser processado o 
Senador Lauro Sodré e tambem o nosso collega Alfredo Varela. 

O SR.. PRESIDF.NTE - Lembro ao nobre Deputado que está finda a hora. 
O SR. PAssos MIRANDA - Pena é que não me sobrasse tempo para outras 

considerações. 
Eu quizera abordar ainda os assumptos da incompetencia do 'fôro, da dualidade 

. do processo e outras quejandas, que fora m versadas ao tempo da prorogação do 
sitio. E não vale a pena ficar para versai-os amanhã uma vez que a elles não se 
referiu. o respeitavel e dignissimo Deputado a que respondo. 

Tenho para mim que o Governo não foi, em tudo que fez, além do que era 
rigorosamente indispensavel : nem um passo, nem uma linha. O Governo prorogou 
o estado de sitio até r8 de março para o effeito de serem !l'antidos em prisão os 
indiciados como responsaveis pelos acontecimeí1tos de novembro ultimo, até que 
sobre essa responsabilidade se pronunciassem os tribunaes competentes. O sitio, pois, 
teve apenas a feição restrictissima ãa suspensão do habeas·corpv,s, que 'durou, entre 
nós, por quatro mezes, emquanto que vigorou, nesse caracter por sete annos , como 
já foi dito, na cultn Inglaterra, o paiz classico da liberdade no dizer de Guizot. E se 
attenderrnos a que, acabado o sitio, dar-se-hia o regimen normal em que ninguem 
póde ser preso sem culpa formada e mandado do juiz competente, salvo o caso de 
flagrante delicto, ver-se-ha q~1e esse era o Uniço recurso d~ qu'.l pedia usar o Governo, 
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para que não campeasse a impunidade dos culpados, na injustifiicavel alteração da 
ordem publica; a 14 de novembro. 

Senheres, eu comecei a fallar pelo direito de insurreição e terminarei dizendo 
que é elle mais perigoso ainda, quando a sua feição, soprnrn agitações de caserna 
e movimentos de quarteis, que pretendem exercer sobre os gove:nos suppostos titulas 
de uma ridicula tutella, que as nações jamais lhes outorgaram. Quem de vós não 
pirá commigo, que a ensanchar-se es te nefasto contubernio da anuaça inconstante 
com a demagogia fardada, não ha Governo põssivel, mas, ante~, o peior dos males, 
o mais vil dos captiveiros e o mais tremendo dos destinos quii póde pezar sobre uma 
nação infdliz. Que a Providencia afaste do Brazil semelhantes destinos. (Muito bem; 
m uito bem. O orador é vivamente cumprimentado e abraçado.) 

Fica a ·discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 31 DE JULHO. 

O Sr. Luiz Domingues - A minha condição dl relator do parecer da Com-
missão dé Constituição e Justiça sobre os actos do e&tado de sitio, Sr. Presidente, 

custa á Câmara neste instante o sacrificio d~ ouvir-me. (Não apoiados 
Discussão geraes. ) Muito me pe1hora tanta gene:-osidade, mas sacrificio,- sim, 

e de mais o mais inutp. 
Inutil, porque o illustre Sr. Genr ano . Hasslocher, que assígnou o parecer com 

a declaração de divergir por completo de seus fundamentos, não só approva os actos 
do estado de sitio, como juntou, da tribuna, á appronção os rr.aiores appla_usos ao 
Governo por haver salvado com elles as instituições. 

E a inda inutil, porque o nobre ~ r. Barbosa Lima, que impugnou o projecto, 
e os actos do estado de sitio, começo,u reconhecendo que a Camara já de antemão 
os approvou, pela rejeição, que qualipcou de significativa e suggestiva, êle um seu 
requerimento indagando de alguns d~lles. 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que foram os dous unicos illustres Deputados que 
se manifestaram á respeito, bem comp que, por mais que eu solicitasse a honra de 
fallar por ul1imo, para responder a todos os impugnadores do prnjecto, nenhum mais 
veiu á tribuna, ainda mesmo V. Ex. fazendo valer a minha s0licitação pela adver-
tencia de caber, pela ordem regiment\tl, a palavra a quem pretendesse fallar contra 
elle. 

E sendo assim, o ~ue me cumpre ~ attenuar o sacrificip, sendo breve. 
Levou a mal o Sr. Germano Ha~slocher . que, a proposito de analysar os actos 

do Governo, remonta se o parecer á causa determinante do sitio, e muito a mal que 
tocasse na vaccinação obrigatoria. 

V. Ex., Sr. Presidente, e a Camara são testemunhas de minha submissão as 
advertencias dos doutos. Não faz mu!to, reconsiderei da .tribuna um voto dado ein 
comrn issão sobre o julgamento por. tl\rmas no Supremo Tribum1l Federa l. 

Desta vez porém, peço venia p?ra acreditar, com o vexame, bem se vê, da 
consciencia de minha audacia, que o illustre Deputado não tem razão. 

Doutrina S. Ex. que a Camara é chamada apena& a pronunciar-se sobre os 
actos do Governo, e que recebendo a 111 ensagem sobre elles, era sua missão indagar 
unicamente si deviam ser approvados. Mas é que a S. Ex. esc;q:;ou que u'm desses 
actos, digo mal, que o primeiro dess~s actos , é .a propria declaração do estado de 
sitio pelo Governo, e que para julgai-a é, a ntes do mais .. preciso ir,dagar-lhe a causa. 

A facu ldade de cleclarar o sitio fpi pela ConstiJuição outoígada ao Congresso 
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Nacional. S6 por excepção, na auscencia deste:, p6de exercei-a o Presidente da Re,pu-
blica. Nem comporta duvidas o texto constitucional a respeito. Em primeiro Jogar, 
porque é uma das attribuiõçes conferidas privativamente ao Congresso pelo art. 14· 
Depois, porque quando permittida ao Presidente da R epublica, é oom a declaração 
explicita no art. 80 de que só elle p6de exercei-a na ausencia do Congresso. E ainda 
porque, pelo arl. 34, p6de o Congresso revogar o estado de sitio .decretado na sua 
ausencia pelo Governo. 

E sendo assim, torna-se o primeiro direito, sinão dever do Congresso, indagar 
si o Governo se houve bem ou mal decretando o sitio, e para essa indagação impres-
cinvivel é a das causas determinantes do decreto. 

E ahi está porque se referiu o parecer á vaccinação obrigatc.ria. Fazia-se pre-
ciso consignar nos Annaes desta Camara que o estado de sitio decretado pelo Go-
verno teve como causa a mesma do decreto do Congresso, quer dizer, a agitaçao 
com que foi repellida a lei da vaccinação obrigaloria. · 

Não sou suspeito para pronunciar-me a respeito. V. Ex. sabe, Sr. Presidente, 
qu~ a representação maranhense, nesta e na outra casa do Congresso, votou contra 
o projt.cto dessa lei. Apenas ella entendeu, e por isso votou o sitio, que._convertido em 
lei o projecto pe\o voto soberano da maioria das duas Camaras e pela sancção do 
Presidente da Republica, o seu dever era obeceder á lei. Contra a lei iniqua ou 
inconstitucional, ha remedio constitucional. Se iniqua, na sua revogação, que p6de 
ser promovida e obtida muito legalmente. Si inconstitucional, no recurso ao Supremo 
Tribunal Federal. O recurso ás armas contra ella, é que se não comprehende, é que 
se Pão compadece com a soberania nacional, é que é preciso regellir a todo o transe e 
custe o que custar, porque representa antes do mais um ataque aos poderes consti-
tuidos do paiz. (Muitos apoiados. Muito bem; muito bem.) 

Pois bem, Sr. Presidenté, eu dou á Camara o meu testemunho pessoal de que, · 
indo a 14 de novembro ao ,Ministerio do interior e Justiça, em cumprimento de um 
dever, e indo a pé1 pela falta absoluta de outra especie de locomoção, pelas ruas que 
percorri, g,rupos de individuos varavam os lampeões aos gritos de que os vaccina· 
vam. , · 

E com esse testemunho dou o de que ante os mashorqueiros, em tropelia infer-
nal, o Sr. Ministro da Justiça e o Sr. chefe de policia se houveram com uma pru-
dencia muito para louvar, muito para admirar, e muito para recommendal- os á gra-
tidão naciona\. (Apoiados e apartes.) 

Seja, porém, qual for o sentimento de cada um a respeito, é meu intuito deixar 
consignado: rº, que foram esse.S mesmos successos a determinante do sitio pelo Go-
verno, e 2°, que, divergindo embora do meu parecer, o illustre Sr. Germano Hasslo-
cher dá aos actos do Governo toda a . sua approvação e applausos, pelo que o pro-
jccto em debate vem prestigiado pelo voto unanime da Commissão de Constituição 
e Justiça. (Pausa.) 

Redobro agora de coragem, Sr. Presidente, e vou ao encontro do inimigo, e o 
inimigo é o Sr. Barbosa Lima. 

O SR. BARllOSA LIMA - 1 nimigo de V. Ex.? Eu o considero no grupo de minhas 
melhores relações. 

O SR. Lurz DOMINGUES (ao Sr. Barbosa Lima) - Não vê V. Ex. que eu acabo 
de sahir de"uma luta intestina com o Sr. Germano Hasslocher (riso), membro como 
eu da Commissão de Constituição e Justiça? E cuida V. Ex. que de outro modo eu 
diria inimigo .um collega de tanto valor, e que o diria no seio de uma Camara que 
sabe, por lh'o affirmar eu e a miudo, o a lto apreço em que o lenho, por seus grandes 
talentos e virtudes? 

, O SR. BARBSOA LIMA - E' muita bondade de V. Ex. 
O SR. Lurz DOMINGUES - Declarou o Governo o sitio na ausencia do Congresso. 

E' facto, porém pelos mesmos motivos por que o declara o Congresso. E é a razã') 
por que eu disse no parecer que não se fazia mister justificar-se do acto o Governo, 
sendo juiz o Congresso. 

O SR. BA-RBOSA LIMA - Iss6 é uma questão com a maioria, e não a liquidar-se 
commigo. 
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O SR. Luiz DOMINGUES - Perfeitamente. E é a maioria que tem de julgar o 
Governo; e é á maioria, como juiz, que P.ergunto si póde reprovar no Governo um 
acto praticado por ella,. nas mesmas, nas mesmissimas condições, pois que a cidade 
estava ao tempo em que decJa.rou o sitio o Governo nas mesmas condições em que 
quando o prorogou o Congresso. 

Uma das medidas tomadas pelo Governo, durante o sitio, foi o desterro, e ella 
a tomou sein fórma nem figura de decreto. Não soffre duvida a constituicionalidade 
da medida, nem poderá soffrel-a jámais, á vista do art. 80 da Constituição. Mas 
contesta o nobre Deputado ao Governo competencia para empregai-a sem a fórma 
de um decreto,_ em que tinha por dever mencionar os nomes dos desterrados e o 
sitio do desterro. 

Antes do mais, cumpre notar que até hoje não votou o Congresso a lei organica 
do sitio, E' sabido que, pelos numeras 33 e 34 do artigo 34 da Const ituição, é 
attribuição privativa do Congresso decretar as leis e resoluções necessarias ao exer-
cicio dos poderes que pertencem á Uniãó, e decretar as leis organicas para a com-
pleta exe<;ução da da mesma Constituição. 

Tentativas se teem feito no sentido de regular a acção do Governo durante o 
estado de sitio; !JOrém até agora todas infructiferas; de sorte que ainda hoje tem 
o Governo a acção limitada tão sómente pelo texto constitucional, e o limite que 
o texto constitucional dá ao desterro é apenas o <;le ser feito dentro do territorio 
nacional. 

Podia o Governo muito legalmente desterrar para qualquer dos Estados ... 
O SR. BARBOSA LIMA - Nem contestei isso; eu criticaria o desterro si fosse para 

fóra do Brazil. 
O SR. Lurz DOMINGUES - Ainda bem. Desde que, portanto, a medida foi tomada · 

no limite unice, que é esse, da Consfituição, com que direilo censura o Congresso 
este ou aquelle governo de haver pra}icado o desterro do modo por que o entende, 
não havendo uma lei anterior que jhe dite um determinado procedimento, nessa 
emergencia? Depois de votada a lei, comprehendo 'l censura, pela transgressão; 
porém antes? Não lhe vejo cabimento ' 

O SR. BARBOSA LIMA - J á sei ~ue amanhã verei na ordem do dia o prójecto 
regulamentando o sitio. . 

O SR. Lurz DOMINGUES - Estranho é que não o tenha estado ha mais tempo, 
e lamento que nos lembremos delle só nas occasiões do sitio. " 

O facto é, porém, que antes da lei organica do sitio, o qu~ tem o Governo a 
limitar-Íhe a acção é o texto constitl\cional . <lo art. 80. 

o SR. BRICIO FILHO dá um apart~. 
O SR. Lurz DOMINGUES (ao Sr. B.ricio Filho) - E · opinião, aliás, muito respei-

tavel e autorizada, do nosso illustre i;ollega Sr. Passos Miranda, que em hora tão 
feliz para a Camara, e particularment~ !Jara mim, veiu em soccorro do meu parecer 
e do projecto em debate. 

O SR. PAssos MIRANDA - Em soi:-corro, não apniado. ,V. Ex. não presisa disso. 
O SR. Lurz DoMINGUEs - S. Ex. se houve na tribuna ... 
O SR. PAULA RAMOS - Brilhantemente. 
O SR. BARBOSA LIMA - Muito bf ilhantementi:. (t1poiados.) 
O SR. Lurz DOMINGUES - ... com o brilho que lhe proporcionam sempre o mais 

bello talento e os melhores dc·tes oratprios. 
O SR. PAssos MIRANDA - Muito agradecido não possuo nem uma cousa, nem 

outra. 
O SR. Lmz DOMINGUES - A desp~ito, porém, de sua autoridade, nos mantemos 

em divergencia quanto á intelligencia da Constituição sobre o estado de sitio e as 
immunidades parlamentares. Entretanto, não vem ao caso a divergencia. O que . 
interessa ao debate é que, antes de votada a lei organica, o Governo pratica o Clesterro 
com a unica limíiação de ser em sitio do territorio nacional, bem como a 'detenção 
com a de ser em prisão não destinada a réos de crimes communs, e nesse particular 
os c)ous estamos de accórdo. 
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Si o dc!adão soffre constrangimento que reputa ineonstitucional, tem, não sã 
contra o Governo, como contra o proprio Congresw, assegurada a desaffronta no 
recu1·so ao Supremo Tribunal Federal. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas como usar desse recurso, si o Governo ,,cculta os 
nomes do• desterrados? Apenas elle nos diz que desterrou, mas desterrou a quem? 

O SR. LUIZ Do~UNGUES - No momento da desordem foi cclhido quem a fazia. 
O SR. BARBOSA LIMA - Mas essa "gente não tinha nome? 
o SR. Luiz D:)M!NGUES - Um -'Clava pelo de Maria Cachuxa outro pelo de Pinto 

espantado, e sei lá que o.utros de igual jaez ! Para mim os desti:rrados tinham um 
nome só -- chamavam-se todos arruadores ou arruaceiros. 

O SR. BARBOSA LIMA - La vile multitude. 
O SR.LUIZ DOMINGUES - E não sei si por terem os desordeiros esses e queijandos 

nomes, ou por não darem nenhum, póde ser o Governo priyado da faculdade con-
stitucional de desterrai-os. 

O SR.IlARBOSA LIMA - Fosse qual fosse, tinham todos um nome ou um appellido. 
Quaes esses nomes · ou quaes. esses appellidos? Anonymos é que não eram, nem 
podiam ser, perante a Constituição. · 

O SR. Luiz DOMINGUES -- V. E., Sr. Presidente, bem ha de estar imaginando 
o constragimento do meu desaccôrdo com o eminente Deputado .•. 

Ü SR. BARBOSA LIMA Ü constrangimento é meu, por não estar de accórdo 
com V. Ex. 

O SR. LUIZ DOMINGUES - .. . mas insisto em entender que, no estado .de sitio, 
o Governo só tem uma preoccupação, porque só tem um dever; e é dominar a com-
moção interna que determinou o sitio. Chame-se Pedro, Sancho ou Martinho, Quebra 
toutiço ou Pinta o sete, tenha o nome que tiver o mashorqueira, nada importa ao 
Governo, porquanto o que lhe cumpre é jugular a mashorca e não é para outro 
fim que a Constituição (a Constituição, Sr. Presidente) lhe dá sem outras restricçõe5 
que aquellas, a faculdade da detenção e do desterro (Apoiados.) 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas em- que prejudica essa faculdade a declinação dos 
nomes dos detentos e desterrados? 

O SR. Lurz DOMINGUES - E em que póde favorecei-os? Em lhes proporcionar 
a ordem de habeas-oorpus? Não, porque é sabido qu~ o estado de sitio a suspende .. 

O SR. BARBOSA LIMA - Seguramente; ninguem o contesta. 
Ü SR. LUIZ DOMINGUES - Ü detido. fica detido, .. a bem da ordem, e a bem da 

ordem o desterrado fica desterrado mesmo. Nem se conciliaria a garantia do habeas-
corpus com a faculdade da detenção e do desterro, dada ao Governo, no momento, 
pela lei suprema da salvação publica. 

O SR. BARBOSA LIMA - Perdão; durante o sitio e terminado este? V. Ex. omitte, 
com a intelligencia que lhe é propria, o ponto capit,tl de minha allegação, e vem 
a ser que o desterro devia ser feito com a publicação dos nomes dos desterrados. 
E' a omissão dos nomes que eu condeinno: 

O SR. LUiz DOMINGUES - Durante o sitio, sim. E depois dCJ sitio, o Governo 
affirma que nenhuni se acha em constrangimento, sendo mesmo durante o sitio 
postos todos em liberdade, apenas chegados ao lagar do desterro . 

O SR. · BRicio FILHO - V. Ex. bem sabe que a publicação dos nomes se fazia 
imprescindivel para verificar si o Governo prendia e desterrava só os culpados e, 
em ultima analyse, si exorbitou ou não. 

O SR. Luiz DOMINGUES - Durante o sitio usa o Governo de um:;i prerogativa 
sua, desterrando. 

o SR. MOREIRA DA SILVA - . Nos crimes politicos. 
O SR. Luiz DOMINGUES - Nos crimes políticos, sim, senhor; que os réos de 

crimes communs teem o ·seu desterro na Casa de Correcção. 
E desterrando, não só o que faz a "desordem, como o que a promove ou fomenta, 

não valendo ao desordeiro de qualquer das especies o nome, cc·ntra o desterro. 
E,: depois do sitio, affirma o Governo que nenhum dos desterrados soffre con-

strangimento algum. 
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O SR. BARBOSA LIMA - Affirma o Governo. 
O SR; LUIZ DOMINGUES - O Governo, sim, e porque não acreditar, si ninguem 

allega o constrangimento? Não foram publicados os nomes dos desterrados de modo 
a se poder pedir por elles ·uma adiem de habeas-corpus, ccmtrn o constrangimento 
que estejam a soffrer depois do sitio. Mas que especie d?. gente é essa, pergunto eu, 
que, attribuindo-se-lhe um vexame illegal, não ha meio de se lhe saber o nome para 
requerer, a ordem, por · um ao menos? 

· Si não ha anonymos perante a Constituição, como observou o nobre Deputado 
.Sr. Barbosa Lima, nenhum existe nessa situação (apartes), pois que ninguem reclama. 

Na rehE:ga, foram colhidos, com os nacionaes, alguns estrangeiros. Na emer-
gencia em que se vê o Governo, a braços com a commoção interna, para dominai-a, 
é quasi imprnticavel a verificação de nacionalidadeis. E só assim se póde explicar o . 
desterro de algum estrangeiro, qual affirma o nobre Deputado Sr. Bricio Filho; 
mesmo porque o que interessava ao Governo era remover do ponto da desordem os 
desordeiros, e esse objectivo elle conseguia com os nacionaes, d6sterrando-os, e com 
os estrangeiros, deportansio-os. ·E' a deportação nesse caso um attributo da soberania 
nacional. 

o SR. MOREIRA DA SILVA - Não constitucional. 
o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO (com energia) - Como não constitucional? 
O SR. Luiz DOMINGUES - Perfeitamente. Como póde não ser éonstitucional um 

predicado da soberania nacional? 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Inconstitucional, sim. Peço a palavra. 
O . SR. Lurz DOMINGUES (ao Sr. Moreira da Silva) - Muito vale a palavra de 

V. Ex., mas Deus nos livre de vir a valer contra o reconhecimento desse nosso 
direito. 

1 
E se tamanho fosse o nosso i9fortunio que a Constituição armasse o Governo 

contra os nacionaes, deixando-o im\iofente ante os estrangeiros em mashorca, era o 
caso do rasgai-a como indigna de um povo que se préza. Mas não. O brazileiro 
desterra-se para sitio do territorio ri acional; o estrangeiro deporta-se para o paiz de 
onde não devera ter vindo. 

O SR. CASSIANO !lO NASCJMENTQ - Perfeitamente. E' direito inherente á sobe-
rania nacional - deportar o éstr<\ngeiro. Seria uma soberania mutilada. a desta 
Patria, si não tivesse esse direito. (Muitos apoiados e apartes.) 

O SR. LUIZ DOMINGUES - 'Neq póde soffrer duvida, a bem do proprio decoro da 
N~fu . 

Seria a mais aviltante das baixezas continuar alguem cidadão de um paiz onde 
o estrangeiro lhe estivesse em pé dei superioridade. 

E não e a deportação um direitp nacional simplesmente, no estado de sitio e sim 
tambem fóra delle. (Apartes.) 

Não sei si pela nossa capacidade militar podemos fazer valer esse direito. Si o 
não podemos, razão não é para desconhecei-o, ·e sim para lamentar que o não pos-
samos, porque direito, é elle, e como bem disse o nobre Sr. Cassiano do Nascimento, 
direito inherente á soberania nacio\ial. (Pausa.) 

Estranha o honrado Sr. Barbo~a Lima que apel)as os 300, 400 ou mesmo 500 
desterrados movessem as nossas forças de terra e 1rnar, o corpo de bombeiros e o da 
policia daqui e de S. Paulo. Mas iuem disse que sómente os desterrados faziam a 
desordem? 

O SR. BARBOSA LIMA - Pois ~ o que dizem os documentos .officiaes, quando 
affirmam que foram movimentos pPovocados por desordeiros, turbulentos com mui-
tas entradas na Casa de Detenção .. 

O SR. Luiz DOMINGUES - Quefil não sabe que muitos se retrahiram pelo temor 
da mesma sorte? Quem conta só n~sse numero os malfeitores que infestam as rua~ 
desta bella cidade? E quem desconhece que o afastamento desses 300 turbulentos, 
que o fossem só nesse numero, p\lde desarmar muita machinação apparelhada? 
(Pausa.) · 

Foi escolhido o Acre para o de,sterro. A escolha do sitio era livre ao Governo, 
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com a unica restricção de ser erri territorio nacional. E sabe a Camara que o Acre, 
pela sua situação cspeéial, está hoje sob a jurisdicção do Governo da União. N atu-
ralmente por essa circumstancia, preferiu o Governo remover para alli a· malta que 
levava aqui o terror aos animes e o ataque ás instituições. ' 

Dos sublevador,, os que tinham a responsabilidade do nome ou da condição so-
cial, os que se não podiam, nem se deviam confundir com os Maria. Cachuxa, Pinta 
o sete e Quebra toutiço, foram submettidos a processo. Queria o nobre Deputado 
que tivessem todos a mesma sorte - ou todos ·desterrados ou todos processados. 

O SR. BARBOSA , LTMA dá um aparte. 
O SR. Lmz DOMINGUES ~ Sr. Fresídente, o que ·estranho é a estranheza do hon-

rado Deputado. Todos .quantos aqui somos assistimos aos acontecimentos de novem-
bro. Coincidiu a sublevação da Escola "Militar com as tropelias nas ruas. Os dous 
factos se podem ligar, porém jámais confundir os agentes. De um • lado ·era ·a malt<i 
que inutilizava bo11ds. e lampeões; do outro eram officiaes do nosso exercito e pessoas 
outr.as igualmente qualificadas. Confundil-os na mesma responsabilidade e no mesmo 
destino, é que fôra para estranhar. Nem eu sou suspeito para pronunciar-me a res-
peito. Sempre tive que a força publica não foi organizada, nem é mantida contra cs 
poderes constituídos da Nação, e sim a favor delles. Porém, por mais que increpe 
aos militares a rebeldia, não consentirei nunca que os confundam com os arruadores 
de profissão. ' A estes, infelizes sem imputação, removeu-os daqui o Governo; aos res-
ponsavels, submetteu a processo. 

Queria o nobre ·Deputado que, depois do sitio, fossem tambem processados os 
desterrados . . Não sei em virtude de que lei. 

O SR. BARBOSA LIMA - Da igualdade de todos perante a lei. Pois não eram 
tamb.em ;ediciosos? ! 

O SR. Lmz DOMlNGUES - Perdão. Pela Constituição póde o Governo desterrar 
ou deter; desterrar, sem deter; ou deter, sem desterrar. Si fosse o Governo obrigado 
a submetter a processo, depois do sitio, o desterrado, já não podia de desterrar sem 
deter. O desterro 9brigaria á detenção, e não é o . que está na Consbituição. 
(Apartes.) 

O verso, cuido J,em que está errado (riso); mas a· doutrina é verdadeira. 
Assim, muito çonstitucionalmente sujeitou o Governo a processo uns ~e limitou-se 

a desterrar outros. · . 
JV!:as os processos vã"! sendo demorados e da demor<t fez carga o nobr~ Deputado 

ao Go1verno. 
O SR . . BARB<JSA LIMA - V. Ex. se equivoca. Foi o P.residente da Republica quem 

allegou a demora, para motivar o sitio, e não eu. 
' O S!i. Luiz DOMINGUES - Estou lopge, Sr. Presidente, de fazer a apo'1ogia da 

demora dos processos; ao contrario, tenho que a justic;a deve ser tão honesta quanto 
prompta. . 

O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. está a attribuir-me um conceito que não é ·meu; 
a estranheza foi do Governo, para motivar as prorogações do estado de sitio. 

O SR. Luiz DOMINGUES - São tres os poderes politicos da Nação, e é sabido 
que são o Legisla~ivo, o Executivo e o J udiciario, inteiramente independentes em 
suas funcções. 

O SR. BR1c10 FILHO - Isso no papel, porque de focto só t
1
emos um - o Execu-

tivo. 
O SR. Luiz DOMINGUES - .,,e Deus livre á Republica de que v.enhàrn a c~nfun

dir-se, sobretudo pela intervenção do Executiv,o no J udiciario. 
O SR. BR1c10 FILHO - Não póde haver confusão, quando de facto um só está 

em campo. (ApMtes.) · · 
O SR. BARBOSA LIMA - Em todo b caso , esse conceito não é meu; a estranheza 

da demora é do Presidente da Republica. Eu apenas a assignal~i e commentei. · 
O SR. Luiz DOMINGUES - Não · foi c0mo· carga feita por V. Ex. ao Governo. 
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O SR. BARBOSA LIMA - Como carga pelo facto de basear-se ~isso para a proro-
gação _do est,ado de sitio. 

O SR. Luiz DOMINGUES - Ainda bem que não ttmos a lamentar que no Con-
gresso Nacional se fizesse ouvir voz tão autorizada para responsabilizar o Poder 
Executivo pela demora dos processo~, confiados ao Poder J udiciario. 

O SR. BARBOSA LIMA - Neste ponfo, assignalei 2. estranhc-z_a do Governo, e 
assigna)o agora que o Governo tem intervido criminosamente na composição dos 
conselhos de investigação e de guerra. 

O SR. Lurz DOMINGUES - A arguição é por demais grave. 
O SR. BARBOSA LIMA - Commette crime quem viola a lei. 
O SR. Lurz DOMINGUES - Falta-nos por completa, Sr. l'residente, competencia 

para intervir pelo exame na composição dos' conselhos de investigação e de guerra. 
::i1 esta não obedece•1 á lei, o remedio está ha prnpria !ei. O que SE não póde é accusa~ 
o Gov~rno, quer pelo andamento dos processos, quer J.>ela solução que venham a ter, 
tanto mais quanto nenhum tribunal de excepção elle creou, submettendo os accusados 
aos tribunaes que a lei lhes reserva, fóra mesmo do estado de sitio, e julgados com-
petentes por quem de direito no Poder J udiciario. ' 

A Camara, Sr. Presidente, deve estar assombrada da auda,cia com que vou 
sustentando esta luta com os dous _valentes contendores. ' 

O SR. BARBOSA LIMA - Não apoiado . . v, Ex. é' para bater-se com uma legião, 
quanto mais com dous pobres opposicionistas. 

O SR. Bmcro FILHO -- A Camara não está assombrada disso, e sim da pericia 
com que V. Ex. procura inutilizar dous elementos de combate. Para um não é 
preciso grnnde esforço; mas para o outro é preciso muita habilidade. 

O SR. Lurz DOMINGUES - Está a
1
ssombrada da audacia, sim, e, o que é peior, 

está fatigada (não apoiados), e não pe;rderei as mostras de tanta gentileza dos meus 
prezados collegas, para concluir. E cpncluo, Sr. Presidente, if-mbrando á Camara 
que, em 14 de novembro, a lucta se t ravava temerosa nas ru.as contra o Governo e 
contra o proprio Congresso. Cumpria ao Governo dominai-a r;or todos os meios ao 
seu alcance, e nenhum elle empregolf que não fosse rigorosamente constitucional, 
pelo que, na lamentavel. emergencia, bem mereceu da Patria. (Muito bem; muito 
bem.· O orador é vivamente comprimentado e abraçado pelos seus collegas.) 

O Sr. Moreira da Silva - ]\Ião haja extranheza em que eu venha tomar 
parte né~te debate, no momento em qpe elle chegou :i sua maior agudeza. Cumpre-
me declarar, antes de tudo, que semf.re fui partidario do principio da liberdade e ,. 
muito contrario ao principio da auto~idade. · 

Na lucta entre os dous prfocipio~, isto é, entre o da autorid.ide e o da liberdade, 
eu sou pelo segundo. Não admitto excepção, Quando se fizeram as primeiras consti-
tuições para os paizes civilizados, hou\l'e uma unica idéa na formação constitucional : 
essa idéa era de limitar a acção da a,utoridade : nos paizes c!e constituição escripta 
esta não tem outro fim sinão limitar a acção governamental. 

Pela nossa Constituição, os poderes politicos 'se acham discriminados e as 
funcções delimitadas e o direito do , ci1adão declarado. Ora, peb nossa Constituição, 
é da competencia do Poder Legislativq decretar o sotio, na emergencia de aggressão 
estrangeira ou grave commoção intesfina. 

Na ausencia do Congresso, esta funcção está entregue ao Poder Executivo. 
Mas, o Poder Executivo para exercei-a, n(io basta que haja aggressão estrangeira, 
não basta que haja commoção intestin:;i; é necessario ainda que :;i patria corra perigo 
e que as instituiçõf.'s corram grave pEJrigo. 

Vê-se bem, Sr. Presidente, que, quando o Poder Legislativo é quem decreta o 
silio,. deve determinar até que ponl'o [?Óde se fazer as limitações ás liberdades indi~ 
viduaes; ao contrario, quando o .Poder Executivo é quem decrela o sitio, essas limi-
tações estão impostas na Constituição; o Poder Executivo não póde fazer mais elo 
que desterrar para outros pontos do territorio nacional ou deter em outros logar>~s 
não destinados aos réos de crimes co111muns. 
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Vê-se bem, Sr.. Presidente, que o Congresso póde decretar o sitio, bastando que 
haja aggress~~s estrangeiras; mas o Poder Executivo não póde decretar o sitio sem 
haver invasão estrangeira. Aggressão p©de ser dada dentro ou fóra• do paiz; ao con-
trario, a invasão só póde ser feita P.ara dentro do paiz . • (Pausa.) 

Ha ainda 'outra distincção. 
O Congrf)sso não procur'a saber si ha grave perigo para as instituições, nem 

precisa indagar si ha grave perigo para a patria. 
Não. O Çongress,o póde decretar e estado de sitio sempre q ue julgar isso con.-

veniente, sempre que verificar a emergencia da commoção intestina ou a emergencia 
da aggressão estrangeira. G Congresse Nacional,, portanto, por sua propria inicia-
tiva, podia ter decretado o sitio a 14 ou 15 .de novembro; podia e deyia tel-o feito, 
eu assim o penso. 

E assim pensei porque nessa occasião meditei em um projecto que pretendia tra-
zer {. éonsideração da Camara, 

l\fas1 o meu pr,ojecto 1ião tit)ha ·em vista seguir os v.ioios e os defeitos que eu 
reputo existirem nas leis que decretaram o sitio anterior. 

Taes leis n'ão limitaram .a •acção do executivo; e, não a !lmitàndo, se julgaram 
habilitai.las a pôr em pratica a:s duas medidas, para as quaes ellas tinham compe-
tencia : o desterro e a detenção. 

Eu, Sr. Presidente, quando meditava sobre um projecto, que dizia respeito á 
declaração do sitio pelo Congresso, trazia em mente tambem os iimites para a func-

1ção do Poder Executivo. Eu declarav:a no meu projecto que o sitio poderia ser decFe" 
tado apenas por tres dias; que durante esses tres dias o Governa poderia usar do 
direito de desterrar para fóra do terrítori0 do Districto Federal e do município :ie 
Nictheroy· todos aqueÍles que encontrassem em aggressão ás autoridades constituí-
das. Limitava a inda o tempo dentro do qual podia e 'devia o GoveFno conservar o 
desterro e dizia que este não , podia exceder de 15 dias. Accrescenta:va ainda que o 
desterrado. tinha o direito de escolher o Jogar para o seu desterro; que, no Jogar :lo 
desterra, elle devia comparecer, quando préciso, á presença da a utoridade civil ou 
militar que o Go,verno ou o Poder Executivo hoi.i'vesse designado. 

Declarava mais que o Poder Executivo era obrigado a remetter ao Poder Legis-
lativo a relação de todos os il:tdividuos desterrados, juntamente com os motivos que 
determinaram o desterro. ' · 

E não se pense, Sr. Presidente, que estou ap~esentando cousa nova. 
O que digo está na Constituição da Republic<i; mas, si ahi não estivesse expres-

samente,1 estaria na Constituição do Imperio. 
Peçd licença agora para continuar a affirmar a V. Ex. : a Constituição do Im-

perio não está revogada, na parte que declara direitos; não está revogada na parte 
que discrimina funcç~es; não está revogada na parte que assegura a cada cidadão 
a li be rdade de· agir. 

Não, Sr. Presidente. /'\. Constituição do Jmperio está em vigor nesse parte, por· 
que a Constituição da Republica declarou que toda a legislação antedor, sem excep-
ção de uma só das leis anteriores, ella mantinha em plena ·ex.ecução, em plena vigen-
cia, desde que não fosse contraria ás suas disposições, não fo'sse contraria aos prin-
cioios' nella consignados. 

• Assim, quando atnbas as constituições entregam ao Poder Legts!ativo a compe· 
tencia para decretar o sitio, para suspender algumas formalidades referentes ás ga 
rantias individuaes, é a mesma cousa. 

E o Poder Legislativo usou dessa attribuição , no tempo do lmperio, declarando 
suspensas as garantias constitucionaes em relação á província do Rio Grande rlo 
Sul; e o Poder Executivo fez o mesmo quanto ás j)rovincias de Minas e de S. Paulo. 

Nada havia que dizer; mas, tanto no caso da suspensão de garantias decretadas 
pelo Po<ler Executivo, como no da declaração do estado de sitio, quer pelo Pod'!r 
Executivo, quer pelo Legislativo, a obrigação do Governo é trazer o relatorio <le 
to,das as prisões, , motivando-as. O respeito á individuali~ade humana ~ sempre 
devido, em qualquer parte em que el\a se ac;he. E convem lembrar que já , em plena 

·' 
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Republica se praticou assim; todo~ se recordam de que, decretados os sitias de 6 de 
septembro e de 10 de abril, foram para aqui trazidos os relatorios, inquerito~, infor-
.mações completas sobre cada prisão ou desterro determinado. 

Fez-se mais ainda: respeitou-se, quanto passivei o clireito individual; quanto 
era razoavel, o Governo assumiu a responsabilidade ·ele seus actos, não sacrificando 
a liberdade, e antes expedindo decretos pelos quaes determinava os . desterros e as 
prisões. 

Sr. Presidente, o deoreto é para o Poder Executivo o que e a sentença para o 
] udiciario. O juiz nada resolve sem ser por sentença, sem conhecer o direito do 
individuo, sem garantir a liberdade, sem obedecer ás rt;gras do processo; a 'sentença 
é a declaração do clireito. O decreto, para o Poder Executivo, é a mesma cousa; 
o Governo não só póde, como é obrigado a falar assim, constitucionalmente, a seus 
concidadãos; é desta fórma que elle deve declarar seus actos, precisamente, assu-
mindo a responsabilidade por meio de decretos, porque não p(;de fazer leis e as 
instrucções seriam insufftcientes para isto, seriam simplesmP.nte para seus subal-
ternos, ao passo que o decreto é para os cidadães livres dentro de seu paiz. 

Não estou trazendo uma theori·a nova: é o constitucionalista imperial Godofredo 
Autran c:uem. diz que a suspensão das formalidades não'' é a suspensão do çlireito; 
é José Carlos Rodrigues quem, commentando a Constituição, scstenta o perigo que 
ha n.o uso dessa attribuição da suspensão dos 'direitos, c1ue na Constituição da 
Republica correspoi;de ao estado de sitio entregue ao Poder Executivo; é elle quem 
indica que desse remedia se deve usar. com muitas restricções; é elle, Sr. Presidente, 
quem reclama, criticando a Constituição, a observancia do preceito, quando apre-
sentar a relação de todas as prisões e dos motivos que a dc·terminaram; é elle, 
s~. Presidente, quem, como 'todos ºf publicistas, 

0

declara que ha perigo em confiar-se 
ao Executivo o direito de sacrificar \3. liberdade individual. E' por isto que poderemos 
dizer que na Republica é perigoso dar essa extensão á acção do Executivo, ' quando 
os seus juizes são qualificados de fr.acos, como acabou de dizer o illustre Deputado, 
o Sr. Luiz Domingues, em seu brilpante discurso. · 

Não são necessarias, Sr. Pre~idente, leis orgar:icas P'\r!i que · se execute a 
Constituição; não é nécessario q.ue yenha do pó dos archivos o projecto de lei orga-
nica do estado de sitio; não é preciso. ' 

O sitio só póde ser praticado pelo Executivo com as limitações expressas na 
Constituição e, ao contrario, pód~ ser praticado pe).o Congresso, 'sem nenhuma 
limitação, pela simples inspiração ~o seu patriotismo, pela eme·rgencia da aggressão 
extrangeira, pelo desabotoamento da commoção intestina, mesmo quando não trag:-i 
perigo para as instituições; mas, tratando-se do Executivo, é preciso que o perigo 
seja imminente. 

Eis ahi, Sr. Presidente, a que~tão collocada em uma nova phase. 
No meu conceito, o Poder Legislativo podia, depois de 14 de novembro, decre~ 

tar o sitio, porque havia a immin~ncia de uma commoção 'ntestina; mas o Poder 
Executivo não podia prorogal-o por um momento siquer, porque no tempo da proro-
gação não havia perigo para a Patria e para as instituições. 

Eis os caso~ , distinctos um do outro. O Executivo sú póde susp·ender as garantias 
constitucionaes no caso de commo9ão intestina e dti invasão estrangeira, e não de 
simples ameaça e ainda com a ciq:umstancia de haver grave perigo para as insti-
tuições e par.a a Patria; fóra dahi não póde fazei -o . 

Portanto, si o Congresso podia fazer a decretação do sitio, r,m consequencia dos 
factos de novembro , si podia proro&'al-o, o Executivo não o po,clia, porque, ao tempo 
em que elle usou dessa attribuição1 apenas havia processo a fazer, e processo não 
autoriza o estado de sitio, é funcç~o ordinaria do juiz. 

O SR. BR1cro FJLHO - Apoiado. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - s·r. Presidente, é preciso, de uma vez para sempre, 

que nós, os representantes da Naçãq, não indaguemos si as nossas opiniões agradam 
ou desagradam a alguem; é necessflrio que cada um pratique as suas opiniões com 
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plena liberdade de consciencia e não crie limitaçoes á acção benefica que a Consti· 
tuição nos outorgou. 

E' preciso que se ponham limitP..> ao arbitrio onde quer que elle appareça; e não 
só com relação a r.ós, mas com relação ao estrangeiro. 

Si na Constituição de muitos povo~ se encont[a a compjltencia do 'Estado para 
deportar, na Constituição da Republica não se encontra isso; com0 pena, está abolido 
o banimento, o dP.gredo, o desterro; como pena, ninguem póde ser deslocado da 
terra que escolheu para a sua residencia. 

E' verdade que póde haver, como . medida assegurat.oria dos direitos governa-
mentaes, o desterro; mas, o desterro para outros pontos do territorio nadonal; da 
mesma maneira, póde haver a detenção; mas, detenção em Jogares não destinados 
aos réos de crimes cornmuns. 

Sr. Presidente, o estado de sitio é limitado no tempo e no espaço. 
Por essa razão, eu limitei o estado .de sitio, no meu projecto, a tres dias, e a 

acção do desterro a 15 dias, porque tres dias bastam para que sejam muitas vezes 
feridos os direitos individuaes e 15 dias são sufficientes para que se attenue a acção 
qo homem mais influente na opinião dos seus concidadãos. 

Sr. Presidente, pela nossa Constituição, quem quer que seja, nacional ou estran-
geiro, goza de iguaes direitos, podendo entrar no territorio nacional, ou delle sahir, 
quando lhe aprouvet; ha, portanto, liberdade de locomoção, ' não só nacional, c'omo 
internacional. 

Onde, portanto, foi o Governo descobrir o direi to de deportar estrangeiros? 
Onde foi achar lei que o aut~rizasse a tratar diversamente o estrangeiro, do brasi-
leiro? Onde? Quando . a Constituição expressamente determina que a lei é igual 
para todos e que fodos, sem distincção de nacionalidades gozam de iguaes direitos! 

Não Sr. Presidente, é preciso que affirmemos, com coragem, deante dos nossos 
concidadãos, que, no Brazil, o regímen é o da plena liberdade de residencia ' e d~ 
locomoção; que ninguem póde sahir do 'territorio nacional contra a sua vontade; 
que o nosso escrupulo foi de tal ordem que, não obstan'te, termos copiado, em grande 
parte, a Constituição da Republioa Argentina, uando tratámos do estado de sitio, 
preferimos dizer que o desterro seria para outros pontos do territorio nacional. 
(Apoiados.) 

Nestas · condições, não é possível a distincção entre o poderoso e o fraco, nem 
differença de cidadão desta ou daquella nacionalidade. (Apoiados.) 

Sr.·· Presidente, disse o nobre Deputado que aquelles que foram desterrados 
para o clima inhospito do Acre, eram indivíduos desco'nhecidos, desclassificados, 
anonymos. 

Sr, Presidente, é preciso que se diga que, deante das leis brazileiras, não ha o 
anonymo; que · o grande e o pequeno, o fraco e o forte, o nacional .. e o estrangeiro 
devem ser igualmente tradados, si forem ou si são criminosos. 

Elles devem ser tidos como criminosos, devem 'ser' qualificados com os qualifi. 
cativos que lhes deram de - vaccina lampeões - porquanto, furando os lampeões, 
diziam que os estavam lancetando. 

Sim, senhores; esse facto só por si é um crime, o de damnificar as coiisas de 
util.idade publica, rhas, esse crime tem pena, e essa é, no maximo, de dous annos 
de prisão. ' 

Como, pois, mandar· para o Acre, em vez de submettel-os ao poder judiciario? 
O SR. BRICIO FILHO - Apoiado; muito bem. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Por que não submettel-os aos juízes, desde que elles 

eram criminosos, e lhes assistia o direito ao julgamento? 
O SR. Lurz DOMINGUES - . Por ahi V. Ex. acabará com o estado de sitio, porque 

todo o crime é passivei de punição. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Creio que V. Ex. estava presente, e naturalment~ 

me ouviu . di1er que, durante o estado de sitio, os criminosos politicos não soffrem 
processo. 

O SR. Luiz DOMINGUES - Não soffrem desterro. 
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O SR. MOREIRA DA SILVA - Não soffrem processo. 
O SR. LUIZ DOMINGUES - Não soffrem desterro ? Pergunto. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Podem soffrer, mas, findo elle devem voltar paril 

serem submettidos acs juízes naturaes. ' 
O SR. Lurz DOMINGUES - Quem o mandará busc:;1r? 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Quem os mandou levar, que os traga, e os apre-

sente aos tribunaes. 
O SR. Lurz DOMINGUES - E' o Governo quem lhes deve dar a volta? 
O SR. BARBOSA LIMA - Naturalmente. 
O SR. Lurz DOMINGUES - Não vejo em Constituição alguma est'a doutrítJa . 
O SR. BARBOSA LIMA - O que ' eu não achei foi esta , de envial-os para o Acre, 

como empregados de seringueiros. 
Esta servidão da plebe, não vi na Constituição. 
O SR. Luiz DOMINGUES - Cite uma lei. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - V. Ex. sabe que no imperi0 ~avia uma., .. 
O SR. Lmz DoRINGUES - Fizemos a R epublica, não para imita r, mas para 

melhora r. 
O SR. Bmcio FILHQ - E peioramps. 
O SR. MoREIRA DA SILVA - ... que dava Jogar a que o Governo mandasse 

conduzir o individuo para fóra do local em que o delicto era commettido; mas depois 
de terminado o delicto, era obrigado a mandal-o voltar e submettel-o aos tribunaes. 

Portanto, não é uma novidade a volta para ser julgado alguem que tenha sido 
desterrado. 

O SR. i,u1z DOMINGUES - V. Ex. póde me citar a .opinião de algum constitu. 
cionalista americano que sustente i ~to? 

O SR. MOREIRA DA SILVA - Bal ta esta lei brazileira, que é muito mais rigorosa, 
porque é uma lei penal, porque trata da pena, ao passo que es~a trata de uma 
medida governamental e transitoria.

1 

O SR. Lurz DOMINGUES - Qu~tl a lei que faz voltar os desterrados por conta 
dos cofres publicas r Cite. 

O SR. MOREIRA DA SILVA - J ~ fiz a citação desta lei do imperio, na qual, a 
pena de desterro se reduz a isto : u111a vez posto o individuo fóra do térritorio, finda 
essa punição, volta para ser entregue aos tribunaes do Jogar de onde foi desterrado. 

No caso em debate a medida é pe desterro : o Governo deve collooar o individuo 
desterrado no Jogar de onde elle o fºi buscar, afim de o submetter ao processo cri-
minal. 

O SR. BRICIO FILHO - Nó~ .não podemos mandar buscai-os no Acre. Quem póde 
mandar buscai-os é quem os enviou para lá. Os nomes dos desterrados não foram 
publicados. • 

O SR. MOREIRA DA SILVA -- E;;tou co\locado no ponto de vista da projecto que 
nem ao menos <;:hegou a ter publici,dade, mas que vou ler para mostrar a intenção 
que eu tinha a 15 de novembro nesta Camara. 

Muita gente póde suppor que eii estava convertido a uma nova doutrina quando 
sempre votei contra todas os estado~ de sitio, contra todas as limitações á liberdade 
individual, e ,sobretudo, contra o c/esrespeito ás immunidades parlamentares. 

Vou ler meu projecto para que fique consignado ,nos Annaes: 
«O Congresso Nacional resolvi'! : 
Art . 1°. Declaram-se em estado de sitio por tres dias, os ten itorios do Distrioto 

F ederal e do município de Nitheroy. 
Art. 2°. Durante o estado de sitio, o Poder ' Executivo poderá desterrar por tempo 

não ma ior de 15 dias, para outros pontos do territorio nacional, os individuos que 
forem encontrados perturbando a prde1p e a tranquHlidade publ ica~, fallando ou 
agindo no sentido de provocar exFitações contra qualquer autoridade legalmente 
constituída, ou de a rredai-as das s\1as funcções legaes. 

, Art. 3°. Os desterrados poderão ,escolher o sitio para o seu cesterro, obrigando-se 
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a comparecer diariamente no sitio escolhido, perante a autoridade civil ou ' 'militar 
que o Poder Executivo designar. ' 

Art. 4°. Será detido por todo o tempo que durar o estado de sitio, em Jogar não 
destinado aos réos de crimes communs, o desterrado que durante o mesmo estado 
de sitio, voltar para o Districto Federal ou municipio de Nitheroy, não comparecer 
diariamente perante. a autoridade designada, ou· se n ;tirar do Jogar que esc~lheu 
para seu destevro, sem licença da autoridade perante a qual estiver obrigado a com-
parecer. 

Art. 5°. Findo o estado de sitio, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacio-
nal, sobre os deste'rros e detenções que tiver ordenado, mensagem motivada, a q'ual 
acompanhara cópia dos autos . e inqueritos que tiverem servid0 de base par~ os 
mesmos desterros e detenções, e mandará que o chefe de Policia envie, para os fil)s 
de direito, os originaes dos ditos autos inqueritos ao competente membro do ministe-
rio publico, por intermedio do resp,ectivo juiz seccional. 

Art. 6°. Revogam-se as di.spos\ções em 'contrario." 
Eis ahi como entendo o art. 34, n. 21 da Constituição, ist,o é, que o Congresso 

pode e deve, sempre que i:lecretar o sitio, estabelecer iimites á acção do Executivo 
para não acontecer o que mais de uma vez tem acontecido - o desrespeito do Poder 
Legislativo, pela eliminação dos membros do Congresso · âesaffectos do Poder 
Executivo. , 

O SR. Lmz DOMINGUES - Quand9 o sitio fosse decretado pelo Executivo? 
O SR. MoREIRA DA SILVA - Para esse caso, a Constituição é expressa: o Go-

verno não póde suspender a publicidade de qualquer orgão da irI\prensa, não póde 
violar o sigillo da correspondencia ... 

O SR. Lmz DOMINGUES ~ Isso não está na Constituição. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Está expresso na Constituição. 
O SR. Lurz DOMINGUES - V. Ex. refere-se á Constituição da Monarchia ou á ' 

da Republica? 
O SR. 'MoREI.RA DA SILVA - Refiro-me á Constituição Republicana, em virtude 

da qual, quando decretado o . sitio, o Governo só póde desterrar e deter, mas não 
desrespeitar o art. 20 da Constituição prendendo Deputados e Senadores. 

O SR. Lmz DOMINGUES - Nunca disse que o Governo podia prender Deputados. 
O SR. MqREIR:\ DA SILVA - V. Ex. sabe que nos estados de sitio se tem abusado 

ao ponto de se mandar suspender a publicidade de jornaes. O proprio Jornal do 
Commercio, que é um · jornal neutro; jornal que não serve a r:enhum partido, esse 
mesmo foi suspenso. 

Não preciso dizer mais . 
Agora VV. EEx. sabem que o Poder Executivo se Hi'ogou o direito de fiscalizar 

a publicação de todos os jornaes, quer amigos, quer inimigos, para dize~ o que con-
vem que seja publicado e d que n"ão convem. 

V. Ex. approva este acto do Poder Executivo, acha que elle está dentro do~ 
preceitos traçados pela Constituição? 

Não, ninguem dirá isto; se ninguem diz, é claro · que o feder Executivo tem 
aõusado, neste ponto, das attribuições constituicionaes. 

O SR. Lmz DoMINGUEs - Permitte um aparte? Peço a Deus que livre este paiz 
de outro sitio, emquanto o Congresso Nacional não tiver a hombrit.lade de cumprir 
o seu dever, de votar a lei organica, porque então a acção do Governo 'é livre inteira-
mente, no estado de sitio. 

O SR. MOREIRA: DA SILVA ·- E' livre da mesma maneira que foram livres os 
Ministros; mas é abuso. 

O SR. BRrcro FILHO dá um aparte. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - O Poder Legislativo raramente póde exorbitar, 

quando exorbita é, por exemplo, num caso como o da lei de vaccinação obrigatoria 
(apoiado do Sr. Barbosa Lima); mas ahi houve o que · se chama uma inst~rreição 
contra a lei, e o Governo foi obrigado, dentro dos limites constitucionaes a fazer 
de uma lei viva, uma lei morta. 
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O SR. BARBOSA LIMA - M.uito bem. 
O SR. MOREIRA DA SILVA -- Sr . Presidente, quero simplesmente .dar conta do 

meu voto; quero que o paiz saiba que desta vez, como de todas as outras, não me 
affastei dos meus princípios. 

O SR. BRICIO .FILHO - Muito bem. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Quando eu disse que tinha resolvido trazer um pro-

jecto regulando o estado de sitio, era um projecto que tinha os limites que a Consti-
tuição me dava o direito de estabelece,r. 

O SR. LUIZ DOMINGUES - V. Ex. então reprova os actos do Governo E' preciso 
mandar uma emenda. 

O SR. MOREIRA DA SILVA - Não é preciso emenda; V. Ex. colloque as cousas 
nos seus devidos termos. 

o SR. LUIZ DOMINGUES - Eu queria saber. 
o SR. MOREIRA DA SILVA - V. Ex. saberá; sou muito leal, sou incapaz de fugir-

á responsabilidade de minhas opiniões em qualquer drcumstancia; fallo deante de 
uma Camara que me viu desconhecido e discreto sempre, sempre e sempre v'otando 
como penso e não c:omo os outrds querem que eu pense. 

O S'R. Luiz DoMINGUEs - Com essa independencia invejavel, é que eu desejo 
que V. Ex. declare se reprova os actos do Governo durante o estado de sitio. 

o SR. MOREIRA DA SILVA - V. Ex. Va(l ouvir -como eu approvo, 
' Sr. Presidente, entendo e me parece que-, em bo" e sá consciencia, tanto faz 

que o Congresso Nacional approve, como que reprove os actos do Presidente da 
Republica durante o estado de sitib, que· forem ou não contrarios á Constituição, 
porque, si forem de accôrdo com a Constituição, a approva~ão do Congresso é legi-
tima, ninguem lhe poderá censurar, ninguem poderá intervir neste seu acto; .. porém, 
si a approvação for inconstitucional, ~ão fica por modo nenhum alterado o direito 
individual. . 

O Poder J udiciario si se presa, si está dentro dos limites da sua acção, receb.endo 
o inquerito procedido pela quebra dos Iampeões, fará o processo cont•ra todos esses 
indivíduos que são culpados. · 

o SR . . LUIZ DOMINGUES - Muito apoiado. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - ,Si , p<;>rém, o Poder Judiciario não agir de acdlrdo 

com as determinações legaes que re!;em as funcções dos juizes e do ministerio 
publico, não seremos culpados absolut"rmente pos isso. (Muito bem.) Não validamos 
constitucionalmente, nem annullamos, os actos do Poder Executivo. Acho que o 
Poder Executivo é sempre responsavel por elles. O facto do Poder Legislativo 
approvar os actos do estado de sitio , quer dizer o seguinte 110 meu conceito : nós 
que somos os juizes do Poder Executi.yo nesta hypothese, o absolvemos pela boa fé 
com que os praticou em bem dos interesses publicos que assim o exigiram. 

Nós o absolvemos do crime por esta fórma, mas é uma absolvição politicá. 
O SR .. Luiz D0MINGUES - Quasi platonica. 
O SR. MOREIRA QA SILVA - Nãp, Sr. Presidente, todos aquelles que foram 

feridos pelos actos do Poder Exeeutivo, quer por si, quer por seus agentes, respon-
saveü são e hão de ser responsabi lisadps. E, Sr. Presidente, faço bem saliente neste 
momento um facto que se dá no meu Estado, faço-o bem sali ente para que V. 
Ex. meça toda a extensã~ 

1

que póde ~aver na approvação ou reprovação do estado 
de sitio. 

Um italiano, padeiro, na capita,1 paulista, foi preso; amigos seus· pediram 
habeas-corpus em 8eu favor e a polici:~ declarou que não havia prisão. Havia um a 
restricçâo, effectivamente não era prisão; era uma detenção nos termos da Consti-
tuição, e afinal não estava preso. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas não estava solto. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - · Estava detido. 
O SI!. BARBOSA LTMA - E' inter~ssaAte. 

O SR. MoREIRA DA SILVA - E est~ homem foi trazido para o Rio de Janeiro e 
daqui enviado par:i o A,cre. Voltando para São f'.aulo , apresentou-se ao consut do 
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seu paiz e este ent€ndeu-se provavelmente com o ministro, e o ministro apresentou 
a reclamação ao Gcverno e o Governo ha de pagar a dfensa, a de1~egação de justiça, 
que foz a este cidadão. 

O SR. BRrcro FILHO - E nós vamos nos preparando j)ara votar mais esta sar.-
gria ao Thesouro N acio.nal. 

O SR. MOREIRA DA SILVA - Se approvarmos o estado de sitio devemos pagar os 
actos illegaes commettidos pelo Poder Executivo. 

O SR. BARBOS/\ LIMA - Mas havia estado de sitio em S. Paulo? · 
O SR. Lurz DOMINGUES - Se o Governo claudicou o nosso dever é concluir pela 

responsabilidade do Presidente da Republica. (Trocam-se apar·tes.) 
O SR. MoREmA DA SILVA - Meu honrado collega, eu recordo a V. Ex. que 

deante de um Governo forte, querido, poderoso, nunca houve igual no nosso paiz. 
Deante do poder do Marechal de Ferro eu não tremi quando disse que votava pela 
sua responsabilidade; eu fui daquelles que votaram pela responsabilidade do Mare-
chal de Ferro. Já vê que, neste meu particular, quer o Governo esteja no principio 
ou no fim, devo ter a mesma independencia para votar da maneira porque entender. 

O SR. Lurz DOMINGUES - E' por isso que extra nho que V .. Ex. não tenha o 
mesmo modo de proceder com o Sr. Rodrigues Alves. · 

Sr. Presidente, cons.inta que eu continue na ~ir.ha tristíssima peregrinação para 
clemonstrar que houve abuso da lei que decretou o sitio. 

O filho do commendador Souza, 1\1ario de Souza, moço paulista, distinctissimo 
moço, pias suas boas qualidades, pelo õimples facto de não estar de accordo com o 
Governo, a quem aliás prestei e presto o. meu apoio, com estas limitações que já são 
conhecidas - esse moço foi tambem conduzido par~ o Acre e passando pelo Rio de 
Janeiro ... 

O SR,. BR1c10 FILHO - Era arruaceiro e quebrador de lampeões. Para isso é qu-e 
serve a publicação dos nomes, é para ver quem e•ra arruaceiro e quem não era, e l' 

para verificar se houve ou não houve abuso. 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Esse moço, Sr. Presidente, a quem me refiro, veio 

dar denuncia contra o delegado de policia que o mandou prender. 
O SR. Bincio FILHO - Ha de ganhar muito com 'isso. 
O SR. BARBOSA LIMA - Esse moço é italiano? 
O .SR. MOREIRA DA SILVA - Não, Senhor, é brazileiro. 
O SR. BARBOSA LIM~ ·-Então não arrar.j a nada; (Riso . ) 
O S/{. BRICIO FILI~O - O outro arran ja uma boa indemnização e este uma boa 

experiencia e isso ha de servir-lhe muito na vida. 
O SR. MOREIRA DA SILVA (dirigindo-se para o Sr. Barbosa Lima) - V. Ex. deve 

fazer justiça: ao Poder Judiciario do Estado de S. Paulo que mais uma vez tem 
punido as infracções da lei commeLtidas por autoridades publicas. 

O SR. BARBOSA LIMA - Pois não; mas não é a ultima \nstancia. 
O SR. MoREIRA DA SILVA -- Eu acredito que o delegado de policia, processado, 

ha de ser punido. 
O SR. BARBOSA LIMA - Io lo crêo, como se fuern verd.ad. 
O SR. BRTC!O FILI-IO - Afinal, ninguern o prendeu : elle dormiu aqui e acordou no 

Acre. (Riso. Jfo outros apartes.) 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Sr. Presidente, creio na honorabilidade da justiça do 

meu Estado e tenho a certeza de que o delegado, que effectuou a prisão de Mario d~ 
Souza, ha de ser punido criminalmente e mais ainda -- que esse delegado ha de ser 
accionado para satidação do damno causado a este individuo. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas esse. deleg ado foi quem o desterrou para o Acre? 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Prendeu pa~a o desterrar. 
O SR. BARBOSA LIMA - Delegado não manda ninguern para o Acre. Quem man-

dou não foi elle, foi o Ministro âa Justiça. O delegado prendeu e mais nada, c::uem 
o desterrou foi o Ministro. (Ha outros apartes.) 

O SR. MOREIRA DA S!LV/\ - Exactamente ; elle prendeu para o desterro. 
O SR. B1Hc!O FJLHO - E' como digo : não acontece nada. O estrangeiro tem a 

indemnização e este tem a experiencia. 
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O SR. MOREIRA bA SILVA '- Sr. Presidente, eu devo deixar claro o meu pensa· 
menta. 

Eu cito estes fac.tos para mostrar a inefficacia da approvação dos actos do estado 
de sitio praticados pelo governo actual e quero chegar a este resultado : provar que 
tanto faz que nós approvemos como rejeitemos os actos do Governo durante o estado 
de sitio; elles produziram os seus effeitos legaes, completa e inteiramente. 

Quero mostrar que, si porventura no Rio de J~·neiro o cidadão não se acha 
sufficientementé garantido com a magistratura local, para determinar a responsa· 
bilidade dos agentes da autoridade publica e dos prepostos do Poder Executivo, 
em S . Paulo é diF.erente, lá os agentes ,da autoridad·~ e os 1,r.ep,ostos do executivo 
são elfectivamente rosponsabilisados. · 

Então1 que ... eu ia dizendo palhaçada, mas não digo; que cousa é esta que 
est,amos fazendo aqui, approvando os actos praticados duranre o estado de sitio, o 
que é inelficaz? 

E é inefficaz por dous motivos principaes dos quaes o primeiro é que, como bem 
disse o illustre e distinctissimo collega Sr Barbosa Lima, requerendo informações 
para saber quem foi ou não preso e deportado, cm virtude do sitio, não se deu a 
lista relativa ao caso, de modo que nada sabemos a respeito, não sabemos si alguem 
foi collocado fóra da lei durante esse peri,odo; porque o estado de sitio, é bom que 
se repita, dizem todos os escriptores, todos os puplicistas, e, l'J'lais, um membro do 
Governo Provisor.ia no Senado o Sr. Quintino Bocayuva, não é um interregno consti-
tucional como se disse em mensagem trazida para o Congre;;so : é uma phase con-
stitucional de excepção, m~s não se suspende a Constituição, não ha hypofüese 
de suppre~são da Constituição. 

Quanto áquelles que soffreram a coacção ·em seus direitos dentro do Districto 
Federal., é p~ssivel que o nobre De~utado mesmo, sinão' agora, emquanto ?u~a- este 
Governo, mais tarde, exercendo sua pobre profissão de advogado, venha pedir mâem-
nizações, como foram pedidas tanfas outras para ca,sos do Ri<> Grande do Sul e 

de outros pontos, as quaes encontr,'lram patronos entre aquelles que foram gover-
nistas, não entre nós que fomos opposicionistas. 

O SR. Lurz DcMJNGUES (Com er1ergia) - E V . . Ex. cuida que já dei a qualquer 
Governo deste paiz, a um Ministro, fosse qual fosse, a confiança de ouvir delle como 
quer que eu pense ou vote aqui? ! 

O SR. MOREIRA DA SILVA - V. Ex. me faz uma Injustiça; fallo innominativa-
mente, não declino nomes ... 

Ó. SR. Lurz DoMING~ES - V. fx . se referiu a n1im. ' 
O SR. MOREIRA DA SILVA - ... nem traço carapuç.ae para determinadas pessoas. 
O SR. Luiz DOMINGUES - A Co11stituição prohibiu o a nonymato; V. Ex. ó disse. 
O SR. MoRETRA DA SILVA - Q~iando falia desta fórma é pçrque é posshrel que 

muitos dos que apprOV<\m OS aotos praticados durante O estado de sitio, COnlO muitos 
que fizeram o mesmo em casos anteriores, se constituam patronos de reclamações 

. em beqeficio de particulares prejudi1:ados. 
A approvação dos actos praticac,los durante o estado de sitio em nada melhora 

a situação. 
Si, aCJ contrario, o Poder Executivo nos trouxesse a lista dos detentos e dester-

rados, tudo motivado, a relação dqs medidas compressoras das liberdades indivi-
duaes, medidas tomadas por necessiqade ou utilidade publica, nãCJ só o Poder Exe-
cutivo seria responsavel juridicamentie pelos actos, com<> ainda <!<.da um de nós seria 
moralmente responsavel. Assi'm, si ~oljbessemos, por exemplo, da deportação que é 
passivei. conforme a theoria do nobre Deputado ... 

O SR. Luiz DOMINGUES - Entepdo que isto é direito do Governo, mesmo fóra 
do estado de sitio. 

O SR. MOREIRA DA SILVA - Berp, mas si tivessemas approvado um acto de 
deportação, a consequencia seria estqrmos moralmente obrigados a conceder a verba 
para indemnização ca,so fosse resolvida. 

O SR. Luiz DOMINGUES - Fossy exigida, não é, pelos canhões? Ahi se vetava 
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a verba,, si não fosse assim, não se votava, não é? A' China recusavamos; ao Japão. 
concedíamos, ahi está! ·('l''l'ocam-se apartes.) 

O SR. MqREIRA DA SILVA (dirigindo-se ao Sr. Luiz Domingues - V. Ex. / por 
essa fórma, não d~sacredita sómente o Governo do nosso paiz f; as .instituições na-
cioraes; faz mais do que isto: prejudica os creditas da Nação. 

O SR. Luiz De>~IINGUES - E' que V. Ex. não sabe que para mim, o direito inter' 
nacional. é o direito da força. 

O SR. BARBOSA LIMA - De canhão não tenha medo; temos a policia de S. Paulo. 
O SR. MonEiRA DA SILVA - O fundador da maior nacionalidade do nosso 'con-

tinente, foi indubitavelmente Washington. 
Pois bem, a sua politica era a da justiça, porque, dizia 1ille : somos uma 'nação 

que começa a viver e preeisamos, antes de tudo, ter força moral. 
O Sn. Luiz DOMINGUES - Pois não; doutrina ultimamente· praticada com rela-

ção á Cuba e Panamá (Ha ·Outros apartes). · 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Estou venao, Sr. P~esidente, que estou aborrecendo 

os collegas que me honram com a sua attenção, sinto que os apartes tendem a des-
viarme do meu olijectivo e, porta nto', satisfaço-me, cor·respondendo á vontade ·dos 
meus illustres collegas, em fazer uma declaração de voto. 

Voto pela approvação do estado de sitio com res't,ricção dos actos inconstitucio-
naes .. 

O Sn. LUIZ DOMINGUES - Todos nós, toda a Camara . , 
O SR. MOREIRA DA SILVA - Si assim é, V. Ex. já tem o meu voto, e voto assim 

porque considero que, de outro modo, não adeantaria cousa alguma, nem modificaria 
a 1situaçã0. 

Assim, fica-me o consolo de dizer que o Presidente da Republica procedeu r!e 
boa fé. 

Tenho con,cluido; (Muito qem; muito bem.) 
VE;m á Mesa é lida, apoiada e posta conjunctamente em .discussão a segui:ite 

emenda: 
. Artigo unico. São approvados os actos que estiv'erem dentro dos limites do a rt. 80, 

da Constitui'ção da Republica, praticados pelo Poder Executivo durante .... 
G> mais como está. 
Sala das sessões, 3'1 de julho d.e 1905. - Moreira da Silva. 

O Sr. Presidente - ,Continua a discussão unica do projecto n. 88, de 1905, 
approvando os actos do Governo durante os estados de sitio declarados em conse-
quencia dos a'contecimentos de 14 de novembro de 1904. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ord~m) - Sr. Presidente, segundo disposição reg;. 
mental, depois de um orador que haja impugnado o projecto em debate d'eve ter a 
palavra algum c.iue o queira defender. 

O SR. V1mGNE DE ABnEu - M,as elle approvou, não accusou. Fol eviàentemente 
um disct;rso favoravel ao Governo. 

O SR. BAnBOSA LIMA - piscurso de Governo 1? ,Então S. Ex. fallou allemão. 
O SR. PRESIDENTE - Declarou que votava a favor. 
O SR. BAnBOSA LIMA - Isto é o voto, mas o discurso foi de combate, apontou 

irregularidades, fallo~ de ;:icto~ ÍFr~gulares de autoridades subalternas, deu combate 
aos actos p1:aticados durante o estado de sitio, e incontestavelmenie foi um discurso, 
de prinicipo a fim, coberto de apoiados dos dous opposicionistas que tinham occupado 
a tribun a. Trocam-se apa~tes). 

Pergunto, portanto, a V. Ex. si não ha oradores inscriptos para defender o 
pFojecto. 

O Sn. PRESIDEN'l'E - Não, senhor. Nesse sentido, declarei - Continua a dis-
cussão - e ia dizer - Si nenhum Sr. Deputado quer usar da palavra, encerro-a 
- quando v, Ex. a pediu e eu dei-lh'a. 

o SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte. 



-124 

b SR, BARBOSA LTMA - Sr. Presidente, em vez de começar, como ia fazer, apro-
veito a observação com que me distingue o meu honrado amigo1 para dizer a S .. Ex. 
que não h11 por que combater a conclusão do illustre Deputado por S. Paulo, nem 
o rµeu discurso; por , mais que S. Ex•. enverede em distincções engenhosas, ninguem 
deixará de reconhecer que o discurso do illust~e preopinante, eminente Deputàdo por 
S. Paulo, foi, em toda .a jinha, salvo uma ou outra motivação doutrinaria e theorica, 
um discurso de combate, como eu ainda não ouvi um tão fonnidavel, aos actos pra-
ticados pelo Governo da Republica, a pretexto de medidas necessarjas á salvação 
public;i. ' . 

O SR. JoÃO LUIZ ALVES - Então foi um 'combate platonico, porque S . .Ex. 
~erminou dizendo que appro'llava os ac~os do Go'llerno. 

O SR. BARBOSA .'LIMA - S. ·Ex. concluiu de accôrdo co'm a realidade que nos 
assoberba, distingl1indo entre um '<oto político e uma conclusão meramente jurídica. 

Eu comprehendo que S. Ex. poderia dizer : tudo isso es tá do ponto de 'Vista 
juridico, insustentavel, r;ias, do pqnto de vista político, poderemos consentir que o 
Go'llerno haja praticado taes e taes erros, para evitar um m.a l maior. 

Isto não impede de ter S. Ex. me fornecido elementos, que por outra sorte não 
poude colher, e que teem a meus olhos proporções gra'llissimas, como delictos· prati-
cados inc:>ntestavelmente pelo Presidente da :&epuulica. 

Já estou daqui a ouvir a observação : mas pocque 1,ão apresenta a denuncia 
contra o Presidente da Republica? 

Mas não votou aqu i, a maioria; a quasi unanimidade da Camara não vetou aqui, 
ha pouc:is dias, as conclusõ,es ele um parecer, não julgando, siquer, objecto de deli• 
beração a denuncia formulada por um nosso concidadão contra o Presidente da 
Republica? 

A que vem, portanto, essa gymn4stica pueril, essa phantasia de opposicionista, 
a esta r a repetir denuncias por esses rriesmos fundamentos, que não merecem, siquer, 
o exame de uma Cainara, a qual acab:,i de demonstrar que lhe é absolutamente indif-
ferente o simples conhecimento dos <1ctos praticados pelo Presidente da Republica 
ei acerca dos quaes vae da.r. a sua approvação. 

Quaes foram esses aotos? Quer se precisar qu aes tenham sido. O presidénte da 
Republica não enviou nenhuma mensagem articulando-os; um membro da Camara 
formula um· requerimento, insistindo n~sse particular, e a Camara recusa-se a tomar 
conhecimento de semelhante interrog49ão; nega-se a querer saber quaes foram os 
individu.os desterrados, na constanoia do estado de sitio, para o territorio .do Acre. 

E' claro, é palpavel, é evidente, cpmbinada esta attitu~e com o pronunciamento 
·suggestivo, inequívoco, da Camara, iJ proposito da denuncia dada pelo Sr. conse-
lheiro Candido de Oliveira, que ella está absolutamente disposta e predisposta a 
approvar estes e todos quantos actos ~~jam praticados pelo Presidente da Republica, 
na constància da suspensão das garantias constituciopaes. 

O que resta, portanto, é adduzir meia ·<luzia de commentarios, a titulo de capitulo 
de psychologia collectiva, e que o historiador de· amanhã aproveitar·á, como entender, 
para fazer o julgamento da conducta d~ cada um de nós outros a proposito dos actos 
praticados pelo Presidente da Republica, na phase da suspensão das garantias con-
stitucionaes e a proposito da approvação em g lobo de todos esses actos. 

Sr. Presidente, o honrado Deput11do pelo Maranhão, ao respondyr o discurso 
que proferi na sessão passada, em vez tle tomar as proposições que affi rmei, . que pro-
duzi nesta tribuna, equivocou-se attribuindo conceitos que eQcontrei, que se me 
depararam na mensagem do Governo da Republica e outros documentos officiaes, 
e contra os quaes me rebellei, commentando-os, crit icando-os e dando-lhes c0mbate. 

, O SR. LUIZ DoMJNGUJiS - Poi unw vez só. 
O SR. BARBOSA LTMA - Assim é que o honrado Deputado referiu-se á parte do 

meu discurso., em que eu notava a necessidade do decreto nomeando os individuos 
desterrados da· Capital Federal como epvolvidos nos acontecimentos de I 4 de novem-
bro, deixando de ladc a questão da nece~sidade de indirnr esses nomes; ·e agora 
vejo, pelo discurso do honrado Deputpdo por S. Paulo, que realmente os amigos 
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elo Governo não poderiam amparar por completo estes actos praticados, ter outra 
arma sinão cobrindo-os com este amplo manto, espesso e · opaco, por traz do qual 
se pudessem esconder todos esses actos praticados por esse mesmo Governo, gra.ças 
aos quaes nós vamos: r' ver mais uma vez, de t1m modo doloroso para todos )5 

patriotas, a deploravel distincção que exisie cada vez mais na realidade da nossa 
vid<i juridica, em toda a 1oossa vida · politica, entre o nacional e o estrangeiro; 2' em 
virtude desses mesmos actos, os creditos abertos, abusivamente abertos pelá Governo, 
a pretexto de acudir a despesas · motivadas por esse's incidentes, que talvez;· tenham 
escondido em suas dobras muitas indemnizações de que nós não terer:1os jámals, 
como devíamos ter, pleno conhecimento,. pois que, até esta hora, nem a mensagem 
do Presidente da Republica nos dá noticia de pedidos dest<i ordem, formulados pelos 
representantes das potencias estrangeiras, de que todos teem, por outros pontos noti-
cias seguras ,nem muito menos o relatorio do Sr. Ministro do Exterior, s.i porven-
turà vier ' a este recinto', nos di;á o que havia a respeito. 

O SR. BRICIO FILHO - AclÍo que fica no primeiro; já fez muito. 
O SR. BARBOSA LIMA - Sr. Presidente,. analysando o i;neu disc\lrso, o illustre 

Deputado emprestou~me 'um conceito que é propriamente do Governo, e exactamente 
aquelle que constittíe o principal capitulo de accusção, o de dar-se como pzão para 
a prorogação do estado de sitio a demora do processo que tivesse de apurar a respon-
sabilidade de cada um dos indivíduos ináiciadqs ou envolvidos, a gosto .da polic1a, 
nos acontecimentos de 14 de novembro. 

Ora, quem lamentou essa demora, quem a proposito della pediu que á Camara 
se pronunciasse, revendo a nossa legislação, quem qualificou de onÍissa e. confusa 
nesse particular 'foi o Preside'nte da Republica., ~a 

1
sua mensagem, eq:i trechos que 

eu·, ainda hoje p'ela m'.mhã, reli e que naturalmente estão pa memoria idos Srs. 
Deputados? , , 

O que eu affirmei nessa occasião é que isso não era absolutamente um elemento 
capaz · de motivar legal e constitucionalmente a prorogação do e~tado. de itio, porque 
o processo não se póde confundir, por maior .que tf!nlja sido o talento com que pro-
curou defendei-a o nobre Deputado do Pará, com o conceito de commoção política, 
ou, nos te'rmos expressos aa Constituição da Republica, com a exigencia dessa situa-
ção anormal em que a patria corre imminente perigo. ' ' 

A. própria mensagem do Presidente da Rep~blioa e os proprios decretos, não só 
de jan~iro 'como mesmo de fevereiro, motivando e~sa prorogação, confess,am estes 
e aquella, que .a ordem estava inteiramente restabelecida, que os poderes publicas 
esfavam prestigiados como mais , elles não podiam desejar, que a paz era a mais 
corr:ipleta, estavel, absoluta, que o que elle precisava era apen ·~s apurar a responsa-
bilidade dos i~cliciados, elos indivíduos apontados como envolvidos nos acontecimen-
tos de 14 de novembro. ' 

O S'R.· Lurz' DoMING.UES __:_ Essa declara~·ão foi feita antes da prorogação pelo 
Congresso. Teve voto contrario do Senador Gomes de .Castro. 

O SR. BR1c10 FILHO - Eu fui voto contrario aqui. 
O SR . . BARBOSA LIMi\ - Na priqieira mensagem em que o Presidente da Repu-

blica não pediu o estado de ·sitio ... 
O $.R. Luiz DoMINGUEs '--- Mas que o Congresso votou. r 
O SR. BARBOSA L.IMA ·- ... em que o Bresidente da Republica annunciou ao 

Congresso qwe a ordem estava restabelecida, que não havia commoção real, netn 
imtninente, nern poterfcial... 

o. SR. Lmz DOMINGUES - Não disse isso. 
_O SR. BARBOSA LIMA - Não disse que havia; disse que o, que era necessario era 

continuar a apurar a responsabilidade do Presidente da Republica e então assertou 
o nobre Deputado do· Maranhão : 

. «Vê-se · bem que uma asseriibléa nessas condições, que uma assernbléa que, a 
14 de novembro, praticou, com a competencia que lhe é deferida pela Constituição~ 
aquelle mesmo acto• que depois foi praticado na esphera de suas attribuições pelo · 
Presidente da Republica em janeiro e fevereiro; p1'or0gando o estado de sitio, pri-
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meiro essa essembléa, depois o Poder Executivo, na mesma situação, na mesma 
contormidade, uma assembléa nessas condições não tinha o necessario prestigio, a 
precisa autoridade moral para. ir estranhar ao Presidente da Republica, censurai-o, 
responsabilizal-o pelo facto de haver considerado como razão da prorogação do estado 
de sitio aquillci qu~ aos olhos della mesmo era razão bastante ... » 

O SR. Lurz. DOMINGUES - Tinha sido acéeito pelo Congresso como razão deter-
minante do 5eu .voto. · 

O SR. PAssos MIRANDA -- Porque a Camara distinguiu €ntre des?rdem e ·com-
mo~ão. 

O Sn. BARBOSA LIMA - Não vi essa distincção feita pela Camara, mas yi,a ,com 
o talento do nobre Deputado, quando occupou a tribuna. 

O SR. PAssos MtRANDA - Estava subentendida. 
O SR. BARBOS~ LIMA - Eu não posso descer ao espirita de cada ,um para fazer, 

depois de 'synthese brilhante de todas as cogitações que estavam em estado increado, 
a atTirmação que V. Ex. está fazendo. 

Sei, exteriorizado naquillo em que elle foi accessivel a meu juízo, que o , jul-
gamento foi a motivação, foi a doutdna, foi a theoria em que V. Ex. estribou, pelo 
que vejo, o seu voto. ' · 

Mas a minha conclusão, 'filiada, a meu ver, logicamente, aos argumentos pro-
duzidos pelo honrado Deputado pelo Maranhão, é qu~, por mais que uma assembléa, 
por mais que um Congresso politico, constituido, como , o nosso, por duas assem-
bléas distinotas, entenda certos textos da Constituição, flagrantemente ou não, de 
modo contrario áquillo que resalta da lettra e do espirita dessa disposição, por mais 
que assim proceda, nem assim ficaríl revestido dos requisitos dz honesto, de rigo· 
rosa, de leal legalidade o acto comme~tido. 

E mais : só serve o argumento do illustre Deputado em meu favor, em favor 
daquelles que, combatendo esses actcr, enrendem que é ab'solutamente ocioso, que 
é inteiramente inutil apresentar qual~uer emenda ao projecto em debate, pretender 
provocar a 'responsabilidade criminal d~sse chefe de Estado perante aquella assembléa 
que, no juizo do honrado representanty do Estado do Maranhão, já de antemão per-
mittiu aquillo que a nós outros se nos afigura não ter absolutamente assento juridico 
na Constituição da Republica. ' 

Ainda em torno desta minha asserção, bordou o honrado Deputado pelo Estado 
do Maranhão alguns commentarios, dentre ós quaes destaquei desde logo, em 
aparte, ··este - que eu tinha o desprar:er de não me achar em accôrdo com S. Ex, 
no tocante ao modo de considerar os tres poderes politicos da Republica. Que é oem 
verdade que a pedra angular, que i. chave da abobada desse .regimen constitucional 
representativo, é, nos termos de um texto expresso da Carta que o consagrou, a 
plena independencia, a completa separação entre os tres poderes, de accôrdo com 
a velha doutrinação de Montesquieu, t1·ansplantando dos paizes anglosaxonitos, nota-
clamente ·da Inglaterra, essa architectura politica. 

Nessa occasião insisti, em aparte um pouco longo e impertinente, de que mais 
uma vez peço desculpa ao hç>nrado' Deputado (não apoiado do Sr. Luiz Domingues), 
tão importante e relevante me parecia p ponto que elle feria então, que, ainda aeceita 
essa theoria, uma vez que não estam,os n© ponto de vista elo jus constituendo, do 
direito a c©nstituir-se, não estamos a ferçar armas em torno das theorias preferidas 
mim e das que sejam predilectas de 8i· Ex., - adverti que nessa enumeração, que t 
nessa, classificação, eu não collocava cqmo parte integrante do Poder J udiciario fede-
ral, eu não encarava como organização do Poder J udiciario os conselhos de .investiga-
ção e os conselhos de guerra instituipos para julgamento dos militar-es envolvidos 
nos acontecimentos de 14 de novembn.i. Precisamente p0rque um dos carecteristicos 
capitaes desse poder politico - o Pod~r Judiciaria ~ e a sua i·núeira independencia 
para com o Poder Executiv0, é a faculpade, e o direito, para ell<i, é o dever e ,a obri-
gação para o Executivo, de não rec~ber aquelle ordem deste, não podendo este 
intervir na esphera de acção da magi~tratur'a; por isse mesmo, conhecida a estruc-
tura, ~onhecíàa a dynamica dos cons~lhos de guerra, de investigação, impunha-se 
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para logo a conclusão de que esse to-ibunal sui generis, que essa aggremiação de 
juizes de façto, nada mais são do que dependencias do Jl.):inisterio da Guerra e do 
Poder Executivo, que de facto, intervem em varias phases do processo até como juiz 
ad quem, na phase da pronuncia, ou então aquelle artigo da Constituição veda que 
qualquer dos membros de um dos poderes políticos exerça funcções dos outros dous. 
Não, seria uma verdade, pois que a situação é essa: si a legislação que herdamos do 
regímen extincto, ainda não devidamente examinada nos seus ,imans {undamenia, 
e adaptadas as condições novas em que vive a Republica Federativa; é esta que um 
representante do Poder Executivo, amoviveí, demissiv~l ad nutum, que cumpre ordens ' 
do Chefe do Estade, chefe, por isso mesmo que é Presidente da Republica, nos termos 
da Constituição, das forças armadas, de te~ra e mar, esta autoridade, este agente 
subalterno do Poder Executivo e ninguem, só elle, como todas as autoridades incum-
bidas, pelos regulamentos militares em vigor., de convocar os conselhos de inves-
tigação et nomear os conselhos de guerra, teem dito, os generaes comma:ndame~ 
de clistricto não generaes, sin~ples officiaes superiores no exercido interino dessas 
funcções, os commandantes de corpos, commandantes de guarnições, quaesquer que 
sejam as suas patentes, uma vez que 'convoquem o conselho de investigação, si este 
conselho, ao qual é remettido a parte accusatoria contra o militar A, B ou C, não 
julga procedente a accusaçãn, termina por um despacho de pronuncia unanime. 

Desse despacho toflla conhecimento ex-offido a autoridade c0nvocante, ist0 é, 
em toda a hierarchia militar um dos agentes subalternos do Presidente da Repu-
blica, amovivel, demissivel ad nut~m; toma conhecimento, conforma-se ou não se 
conforma com o despacho, confirma-o pondo o réo em liberdade ou manda-o a con-
selho de g~1erra. 

Ora, imagine-se que a organização do Poder J udicia'rio é e·sta em gue o indi-
viduo que amanhã ha de interpor o seu juízo acerca de um con!lelho de investigação, 
que está conhecendo de delictos imputados 'ao militar A . no presupposto •de que esse 
conselho rropenda para. o despacho unanime de não pronuncia, póde essa autôriaade 
ser removida pelo Chefe do Estado, pelo Ministro da Guerra e wbstituida por alguem 
que faça . aquillo que aquelle outuo juiz ad hoc, o juiz a.d rem, o juiz a dedo, o juiz 
escolhido para fazer aquillo que convém ao EJ1:ecutivo, o que irni:;orta dizer o Exe-
cutivo como juiz - o juiz funecidhando, intervindo ém urna das phases essenciaes 
do processo para que o réo ou o indiciado continue preso tanto tempo quanto tem 
sido necessarip para que as autoridades da Capital da Republica designem emfim 
o edificio em que ha de ter Jogar b jury que haja de julgar em defü.'.,itiva dos seus 
indiciados civis, processados pelos acontecimentos de 14 de novembro? 

O SR. Luiz DOMINGUES - O facto é que esta é a riossa legislação, esta é a lei 
que nós temos. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas o facto é que, si bem entendi, si bem cornprehendi 
os caracteristicos primaciaes, as feições proprias daquillo que constitue em cada 
architectura política o Poder J udiciario, essas entidades absolutamente não po'dem 
constituir por fórma alguma dependencias, re.presentantes, membros do P bdér Ju-
diciaria. 

O SR. Luiz D<DMINGUES ~ Seria razão para modificar á lei. 
O SR. BARBOSA LIMA - ,Sim;· de accôrdo. V. Ex. sabe a este respeito quaes as 

minhas idéas. , 
Imagine-se mais que, apezar dos vícios oriundos de nascedo~ro de semelhantes 

tribunaes sui generis, elles continuam a ser ~pentados pelas entidades superiores,' 
ás quaes incumbem e exegese ultima da Constituição da Republica, corno dependen-
cias do Poder J udidario, como juízes no sentido copioso deste \"GC<,bulo .- pa'ra que? 
pa.ra poderem julgar daquelles crimes que o legislador constituinte deferiu á compe-
tencia precisamentlJ do Poder J udiciaro Federal, do's crimes politicos. 

Pois bem: imagine-se ainda mais até onde v\lo as irregularidades oriundas · da 
propria existencia desse poder extravagante no meio da nossa c;:onstituiçã6 ,republicana: 
ao passo que - e aqui venho respondendo áquell a parte do discurso do meu honrado 
collega, em que se referiu ás minhas asserçõPs relativamente á demora do processo; 
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e S. Ex. estará recordado de que nessa occasião eu me referi á celebre questão das 
escalas de juizes -quiz o regulamento processual-militar, cuja confecção, nós, por 
uma das nossas suggestivas abdicações de funcções . .... 

O SR. Lurz DOMINGUES - Ahi é que está tudo; ahi é que a cousa tem pegado. 
Sempre essa delegação de poderes. 

O SR. BARBOSA LIMA - ... deixamos ao Supremo Tribuna! Militar esse regula· 
mento procurou reduzir tanto quanto possível, dados os vicios organicos, , dados .,s 
vícios organicos, dados os defeitos embryonarios de semelhantes tribunaes, procurou 
reduzir o arbitrio do Poder Executivo, a latitude de intervenção dos delegados do 
Presidente da Republica. Assim é que todos os officiaes de cada guarnição hão rie 
ser relacionados; publicada esta relação de tres em tres ou de seis em seis mezes, etn 
ordem do dia do exercito; e desta relação é que hão de sahir, por força da collocação 
de cada um desses offieiaes, aejuelles que devem compor, em cada momento, os 
conselhos de investigação e · os conselhos de gue<ra para julgamento deste ou daquelle 
delicto. 

Imagine-se bem até onde póde ir o braço elo Governb, até onde elle póde nomear, 
fazer e desfazer conselhos, como os fez e os desfez nessa tnal fadada questão do 
processo dos indiciados militares nos acontecimentos de 14 de novembro, quando se 
sabe que essas relações jamais foram publicadas, que esse artigo do regulamento 
jamais foi cumprido e que os juízes são escolhidos,. para cada momento, para cada occa-
sião, para cada réo, ao sabor das sympathias ou das antipathias, das preferencias, das 
predilecç,ões. Em um processo eminentemente político .. em que as paixões partidarias 
não áeixam jamais de funcGÍonar com o vigor que lhes é proprio, tanto na opposição, 
é certo, como tambem no Governo, são conselhos arranjados, nomeaelos, preparados, 
perturbados, modificados, deslocados os seus membros para este ou para aquelle fim; 
qu,ancio outro ~ão seja, na falta d~ ~ma t~l. o~ qual ~erteza de castigo para e_sta ·ou 
aquella categoria de réos, esse ·Poder J ud1c1ano hybndo póde fornecer ao Chefe do 
Estado, que o organiza a cada rr1omento, a . compensação de manter t~s, ·quatro, 
seis, oito, dez mezes, um anno, dous ou mais, presos - mais do que detidos - presos 
nas fortalezas, incommunicaveis, todos aquelles· individuos, os mais culpados cwmo 
os mais innocentes, ao sabor das ipclinações governamentaes. 

O SR. Lurz DOMINGUES - Isto no sitio como fóra do sitio, porque a legislação 
é a mesma. 

O SR. BARBOSA LIMA - Perfeitamente; agora, imagine-se no sitio como não fica 
- si fóra do sitio póde ser assim -- no sitio em que o juiz <;Je hoje póde ser o dester-
rado de amanhã, em que o magh1trado de agora póde ser o suspeito de daqui ha 
pouco! 

o SR. CARLOS PEIXOTO FILHO - Mas é o regimen ordinario dos militares. 
O SR. BARBOSA LIMA - Sim, mas por isso comecei minha asserção protestando 

contra o que me parecia ser uma affirmação do illustre Deputado, de que isso era 
Poder J u,diciario. 

O SR. Luiz DOMINGUES - Perdão; eu, disse qu~ no proprio Poder Judiciaro havia 
remedi o. 

E o que affirmo em relação a isto, é cjue V. Ex. está fazendo censura não ao 
Governo, mas ao proprio Congres~o Nacional, porque é deste a 'responsabilidade na 
lei de que se trata, pois o que não é do sitio é de fóra do sitio. 

O SR. BARBOSA LIMA - Não fiz censura ao Congresso; quem ,fez, com ' a autori-
dade qúe duplamente provém da sua capacidade e do facto ele fazer parte da principal 
- póde-se assim a _considerar - qe nossas commissões em materia doutrinaria, foi 
o honrado Deputado. Eu não o po1eria fazer, porque affirmei com a maior singelesa, 
com a franfjueza de quem diz o. qui) pensa realmente, não de· agora mas de ha ·rhuito 
tempo, que, por ,mais que se emprestem muletas a essa veneranda senhora, ankylo-
sada, rheumatica, tão adoentada, que acode pelo nome de Constituição da Republica, 
jamais póde ter vida, e não tem, de facto, no conceito de Montesquieu sobre a sepa-
ração de poderes; porque o poder é um só, o poder é aquelle para cuj-a autoridade 
vamos abdicando no que é materii,t de competencia privativa do Congresso, a titulo 
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de delegação, a: titulo. de autorização para fazer isto ou aquillo, para expedir regula-
mento neste ou naquelle sentido, regulamento que é verdadeira lei e que· o Supremr, 
Tribunal Federa\ vem dizer que não póde ter alcance ... 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO ~ .Ahi está um caso en: que se prova que houve 
outro poder, o Judiciario, dissentindo do Poder Legislativo e do Executivo, dando 
uma dicisão contraria. 

O SR. BARBOSA LIMA - E acha que existe Poder Legislativo quando diz que 
abre mão de todas as suas funcções? 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO -- Não digo isto, digo que ahi está o caso em 
que o Poder J udiciario discorda dos outros poderes. 

O SR. BARBOSA LIMA -- O honrado Deputado dizia que a culpada era a Camara, 
e eu acho que não. O homado Deputado pelo Pará teve um bello grito de consciencia 
que causou estranheza na assembléa, que ·no momento se deleitava com a palavrn 
encantadora de S . . Ex.; lembrou que, entre .outros serviços que se devem escripturar 
no activo do actual Chefe do Estado, figura, em lettras de ouro, a lei que deso;i-
primiu as minorias, que lhes permittiu o direito de representação, a facilidade ele 
terem accesso nesta Casa do Congresso, á reforma eleitoral, emfim. Isto é, o Chefe 
do .. Estado desejou, quiz e nós tivemos uma lei. 

O SR. PASSOS MmANDA - Veiu com ella em sua mensagem inaugural do Governo 
como uma questão governamental do seu quatriennio presidencial. 

O SR. BARBOSA LIMA - Queira o Chefe do Esrnd0 e teremos aqui uma lei regue 
!ando o estado de sitio e uma lei regulando todas aquellas difficuldades, solvendo, 
emfim, trazendo uma solução a todos os embaraços a que S. Ex. se refere na sua 
mensage,rn, oriundos de uma legislação obscura e.viciosa, no tocante á discriminação' 
de responsabilidade~, quando confluem em um mesmo delicto civis e militares ou 
quando convergem p;:ira essa indecisão indivíduos amparados com aquellas preroga-
tivas que induziram o honrado Deputado pe.lo Pará a comparai-os com os sagrados. 
gatos pharaonicos, inviolaveis, intangíveis e immunes. 

O SR. PASSOS MIRANDA -- Acho que não existem esses gatos, porque sustento 
que as immunic!ades não são suspensas. 

O SR. BARBOSA LIMA - Sim, a esse proposito recordo-me bem da estranheza 
que me pareceu notar na expressão physionomica da maioria dos collegas que no 
momento tinham o prazer de ouvir de S. Ex, esse conceito a respeito da suspensã,J 
das immunidades parlamentares. Neste ponto, S. Ex. está para "º momento presente 
com a melhor das autoridades, com a autoridade. do Presidente da Republica. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que, tendo vindo da outra Casa do Congresso Nacio-
nal um projecto de lei regulando o estado de sitio, eu. fui um dos que mais se esfor-
çaram junto á Mesa para que esse projecto fosse <)ado para ordem do dia; íguae5 
esforços tenho exe_rcido em rel2.ção a não pequeno numero de .outros projectos, que, 
talvez, pudessem ·ter servido, ao menos, para nos proporcfonar o ensejo tão agradavel 
de ouvir a doutrinação_ dos illustres collegas que, a proposito da questão em debate, 
tanto nos teem encantado, e para que nestes tres mezes, uma vez q\le não· encetámos 
a discussão dos orçamentos, ao approximarmo-nos dos quatro mezes que a Consti-
tuição reservou par.a o nosso trabalho regular, fizessemos alguma cous:;i. fecunda e de 
verdadeira utilidade. 

O honrado Deputado pelo Maranhão achou que não havia cabimento para R 

estranheza que eu manifestei com relação á falta do decreto .para o des terro dos 
indivíduos enviados para o Acre e o honrado Deputado pelo Pará nos informou que 
esses desterrados, que esses criminosos políticos - porque acredito que só como 
criminosos politicos é que para lá foram - encontraram todos excellente collocação 
nos seringaes do AmaLonas : foram chegando e encontrando emprego. Foi um meio 
d~ que não cogitou quem por ventura inventou algum dia o estado de sitio, para 
resolver o celeberrimo problema da falta de braços : o estado de sitio se•rvindo como 
um recurso p·ara acudir ás difficúldades com que luctiim · os seringueiros dos igapós 
do Amazonas. 
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Esses homens não erp.rn, pois, os desclassificados, esses homens não eram entfü) 
os individuas passiveis de julgamento perante as juntas correccionaes, população pro-
pria para ser carregada pelas autoridades para as colonias correccionaes, reincidentes 
em delictos previstos no nosso Codigo Penal. 

Si assim fosse, para as colonias correcdonaes é que elles deviam ser encamin-
hados. 

Foram, no entanto, desterrados como criminosos políticos antes de qualquer 
processo; si todos elles causaram depredações na propriedade publica e privada man-
dasse o Governo submettel-os ao necessario processo. 

Não; foram desterFados, em virtude daquella faculdade illimitada, a que ~e 
referiu o illustre D~putado, conferida ao Presidente da Republica, no estado de sitio, 
de poder desterrar ·seja quem fôr, o mais alto como o menor dos individuas. 

' Mas a faculdade, que não está conjunctamente conferida ao Presidente da Repu-
blica·, é a de distinguir entre os que teem uma patente, uma posição melhor na socie-
dade, os que teem uma renda, um emprego de maior ou menor valor, e aquelles que 
mourejam na labuta diara no porto desta Capital, nas varias officinas, no trabalho 
braçal. Todos esses teem tanto direito a ver o seu nome publicado nos decretos que 
os desterram como qualquer um de nos, representantes da Nação. 

Era a preoccupação do Governo desterrar, e eu estou convencido que no caso, 
si tivesse sido poss1vel apanhar nas malhas policjaes naquelle momenco, o. Deputado 
Dr. Alfredo Varela e o Deputado Dr. Barbosa Lima , asgim tl•ria comt}osco suc-

cedido, e nem para outro fim o Alagoas esteve de fogos ab:ifados durante algum 
tempo. 

O SR. LUIZ DOMINGUES '=-- Mas, esses nada teem com a cla~se dos vagabundos 
e desordeiros, quebradores de lampeões. 

O SR. BARBOSA LIMA - Estef epithetos, náo os póde o Governo lembrar para 
o fim de distinguir taes individuo~, porque, taes indivíduos constituem a população 
quasi normal das colonias correccir naes. · 

Não é vagabundo quem o Gr verno diz que o .~; o concerto de vagabando, o 
concerto burguez de vagabundagein, é um conceito estreito, pequeno, reminiscencia 
do tempo da escravidão e da senzal,a. 

·Não é vagabundo só aquelle f!Ue não veste paletot chie nem collarinho engom-
mado; o é tambem aquelle que ~uebrou lampeões, mas que, por ser filho de pae 
alcaide, vive escovando as vitrine~ da rua do Ouvidor, Desses, o Governo não des· 
terraria um só que fosse. 

O SR. Lmz DOMINGUES - Foi uma fraqueza do Governo; muitos escaparam. 
O SR, BARBOSA LIMA - O c.lestetro em massa, u desterro por collectividade,, 

mostra a faculdade que se arroga o Governo de negar >iquer os nomes de individuas 
apanhados por_ esta providencia efcepcional, e nos conduz, Sr. Presidente, a estas 
lettres de cachet, aquella faculdad~! característica do despotismo, cujas garras podem 
alcançar qualquer individuo, enjaplal-o em uma masmorra lc-brega, . arrancando-o 
ao convivia dos seus cidadãos serp que até a familia noticias acaso possa ter das 
intelizes victimas, para levar-lhes em tão triste situação aquelle conforto e aquellas 
vantagens tanto mais indispensaveis, quanto para o Governo, esse mesmo individuo 
deixou de ter o qualificativo de de,sordeiro1 qualificando-o, para abertura de um cre-
dito, de indigente. 

Ü SR. LUIZ DOMINGUES - Sfo contigencias do estado de sitio; dá-se isto em 
toda a parte do mundo. · 

O SR. PASSOS MIRANDA - E' o criterio para os que teem ficha na política. 
O SR. BARBOSA LIMA - Si todos elles teem fichas, é porque são reincidentes 

nestas faltas, previstas no Codigo ' 'ena!, e a medida legal não é o desterro., a medida 
não é equiparai-os com criminosos politicos, a providencia não é esta, e nem sei 
para que se organizaram as colonirs correccionaes. O Governo não precisa de estado 
de sitio, para aredar da sociedade estes indivíduos com alcunhas suggestivas e com 
fichas antropometricas no gabinet\! da policia. 

O SR, PASSOS MIRANDA - Qu~ria processo? No estado de sito não ha processo. 
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O Sn. BARBOSA LIMA - Si não· ha processo, para.. que o Go,·erno precisava con-
tinuar o estado de sitio para continuar o processo? Em que? 

O SR. PASSOS MIRANDA - Não foi para continuar; foi para, durante o processo, 
suspender os habeas-corpus; foi até restrictfssimo. ·V . .Ex. sabe que nos tempos nor-
maes ninguem póde ser preso sem ·Ct1lpa formada, salvo i;s casos de flagrante 
delioto. 

O SR. BARBOSA LIMA - Parece que nlío é assim, tanto que o Governo procurou 
. se resgu.arêlar com ·um despacho de pronuncia legal, contra os implicados que sub-
metteu a processo; e logo nao se procurou resguardar contra todos aquelles elenien-

. tos, contra todos llsses desterrados, dos quaes não submetteu a processo, e em vez 
de submettel-os, deportou-os por constituir esta leva, nesta cidade, a maior ameaça 
contra a a utoridade publica ... 

O SR. PASSOS MIRANDA - Dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA ... e o maior perigo á honra das familias e ás proprias liber-

dades publicas. · 
E terminado o estado de sitio o Governo poz esses individuos em liberdade? Não 

os JiOZ. O Governo não os poz em liberdade, porque um de seus prepostos nos infor-
ma modo inequivoco o que é esse contracto de locação · de serviços entre o servo da 
gléba e discreticio preso ao torrão, jugulado, amordaçado pelo \fever que o prende 
ao patrão e o patrão truculento, cuja autoridade indiscutivel .só tem 4m limite, qu~ 
é o que impõe o bacamarte do seringueiro visinho. Quem conhece o interior daqueila 
zona, quem sabe o que é o regirrÍen dos seringaes tem bem a certeza cie que os indi-
viduas ·entregues pela autoridade que os desterrou ao patrão que lá escolhe e qu~ 
sedento por tel-os em empregos de onde não possam sahir sinão quando elle entende, 
tal é:amo senhor ·feudal ... 

O SR. PAssos MIRANDA - Por que como senhor feudal? 
O SR. BARBOSA LIMA - Porque ninguem vale a indigentes em taes condições, 

porque não ha meio de requerer habeas-co·rpus. Porque a Camara recusou yotar o 
meu requerimento, de maneira que cada um de nos fosse requerer habeas-corpus 
mediante apresentação das informações necessarias ... 

O SR. LUIZ DOMINGl,JES - Habea.s-corpus 'toram requeridos e o tribunal negou-os. 
O SR. BARBOSA LIMA - Não se requer habeas7corpu.~ em massa. 
O SR. PAssos MIRANDA - Não foi esse o fundaii-iento; a razão foi que, {eita 

a syndicancia peJa autoridade competente, esta declarou que os desterrados tinham 
sido postos em liberdade. 

O SR. BARBOSA LIMA - O que li foi que não se podi.a dar habea.s-co·rpus a anony~ 
mos, requerido em massa. O habeas-corpus suppõe constrangimento illegal de deter-
minado individuo um, dous ou mais que forem presos. Nóq requisitamos os nomes; 
por que elles não nos foram fornecidos? Entre os nome,s desses indivíduos muita 
gente ha que nunca foi alcançada pela policia para que esta lhe podesse ferretear 
a fronte com o epitheto de ratoneiro, vagabundo perigoso. 

Mais do que isso : nessa gente havia muitos estrangeiros, acerca de muitos dos 
quaes oxalá podessemos nós ler as notas trocadas enfre a no'ssa chancellaria e as 
legações a cuja sombra vivem no nosso paiz mais garantidos do que por essa femen: 
tida Constituição, ·porque teem atraz de si meia <luzia de canhões, mais seguros do 
que o nacional, para o qual se tem aberto creditas para soccorros a 'indigentes; ~ 
acerça de semelhante situação no Acre disse o Sr. Acaua Ribeiro prefeito do Acre, · 
o seguinte: 

u Amazonas - Manúos - Commenta-se aqui uma circular do prefeito do Acre, · 
Dr. Acatiã Ribeiro, prohibindo o trafico de escravos naquEtlle territorio. » 

O 13 de maio ainda não chegou lá. A zona que vive á sombra dos seringaes não 
alcançou ainda esta luz que promana da lei aurea de 13 de maio. 

o SR. LUIZ DOMINGUES - Felizmente não é só lá. 
O SR. BARBOSA LIMA - Ha sobas das m'argens do Congo que não só manteem 

a escravidão, como de vez emquanto, para se divertirem, mandam cortar a cabeça 
de meia <luzia de subditos. 
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O SR. Luiz DOMINGUES - Refiro-me ao nosso paiz. 
O SR. BARBOSA LIMA - Imagine V. Ex. a sorte d9~ desterrados, com a com· 

pleta omissão de seus nof!les1. sem o remedi o do habeas-corpus, sem a · possibilidade 
de irmos em socorro dos nossos compatriotas, a não ser que algum delles tivesse tido 
a felicidade de se naturalizar allemão, italiano, inglez ou· norte-americano, philippino 
mesmo, uma vez que o archipelago das Philippinas está hoje sob a protecção da 
b<inde1ra norte-americana. 

O SR. Luiz DOMINGUES - O que digo é que esta gente é mesmo anonyma, não 
é possível saber o nome delles nefn para regue1 er habeas-corpiis. 

O SR. BARBOSA LIMA - Não ha, pela Constituição da Republica gente anonyma, 
meu collega. l sso o que prova? Prova em primeiro Jogar que nenhum daquelles que 
teem o maior interesse pela liberdade de cada um desses infelizes, estava em conchavo 
com nenhum delles para perturbar a ordem publica . .l:'rova ainda que o honrado Sr . 
.Vicente de Souza , tão accusado de ter trabalhado para colloq1r a população de nossa 
capital naquella febre a que referio-se o nobre Deputado pelo Pa rá, que a conduziu 
aos actos de desatino, dos dias de novembro, nenhuma relação tinha com esses indivi-
duas, pois que nem os ·nomes delles sabe. Mas, para que nós rios interessemos peia 
sorte desses mfelizes ' e desgraçados brazileiros, é preciso que saibamos os nomes 
delles. Pois para votarmos aqui contra a lei da vaccinação obrigatoria, que não ve1u 
attingir a V. Ex. nem a mim, porque todos saben1os os processos postos em pratica 
pela ourguezia doutorada, precisamos nós saber qual a lavadeira que foi attingida 
por aguelle systema de expurgo, dernier cri, ultima moda para incendio de casas, 
vrecisamos saber para profligar semelhantes actos, para pedir providencias, para 
protestar contra elles? Nãoi absolutamente. · 

O SR. Luiz DOMINGUES - Ninguem deu pe!a ausencia dessa gente para declarar 
nomes e requerer habeas-corpus. 1 · 

O SR. BARBOSA LIMA - Ai ! d 'itquelles que teem o infortunio de qão . ter por si 
senão uma pobre mestiça, obscura e analphabeta,_ que não sabe da existencia do 
direito, nem dos meios de se dirigir' a um delegado para P.edir auxilio em favor úe 
seu marido, filho ou irmão desterrapo pa~a o Acre 1 E daquelles outros a quem foi 
of!erecida esta triste, esta despresiyel, esta vergonhosa escolha - ou vae para o 
Aore, no porão de um navio, proporcionando scenas como aquellas tl!-o bem descriptas 
pelo Dr. H.ayol nos Motins politicof do Pará, nos jornaes de 1881 a 1882, ou vae -
no porão infecto, agglomeradas as ~ezenas e centenas, dando logar á descripção de 
todos , os jornaes das cidades da R1:publica! de ·scenas dantescas,_ ou então assenta 
praça no batalhão naval e ahi fica fazendo o papel de voluntario, sem a possibilidade 
cie outro remedia que não seja. a de~erção. -

E conforme nós sabemos, Sr. Presidente, a sementil que contém potencialmente, 
para felicidade do genero humano r1esta parte do planeta, o duplo germen, de um 
lado, do depotismo que põe na rr1ão do feitor aposentado a chibata e desperta 
a vocação do Cossaco, mas que põe .fªs multidões o fermento que os atira contra as 
B.astilhas, em jornadas que não pu~eram obter o applauso e assentimento do nobre 
Deputado pelo Pará o Sr. Passos lvpranda, mas que despertam em meu espiritd de 
republicano os mai5 acalorados enthusiasmos, por valerem pela maior aurora, pela 
mais bella, das que raiaram sobre a superficie do planeta humano. S. Ex., a propo-
sito dos movimentos das multidõef 1 encantou-me com reminiscencias de leitura 
aurid.a dos autores mais conhecidos de psychologia collectiva e política. 

Citou Le Bon, Tard, Scipio Sighele, Spencer, e não sei que outros, recordan-
dome, que La joule est jemme, e a p'roposito, notei que o conceito era pouco galante. 
Accentuando que La joule est jemm~ de Sighele, assentou a senrnnça. condemnatoria 
de todos esses infelizes, pelos quaes Sf tem levantado em convulsões titanicas o eterno 
oceano das multidões, despedaçando </S grilhões tão gratos aos &audosos monarchicos, 
esquecendo-se, pórém, S. Ex. que e,ssn psychologia das multidões, Sigele não n'a 
fa:i; pelas multidões aRonymas qur caminham nas ruas, prestando o serviço 
em relação aos quaes nós outros da b\Jrguezia somos tão ingratos e olvidados. Sighele 
recordou -primeiro aquelle conceito comesinho : Senatores b,oni viri, Senatus autem 
mala bestia. 



-133-

Tambem S. Ex. nos trouxe Taine, nos trouxe varias reminiscencias colhidas em 
autores que escrevem a revolução franceza do ponto de vista reaccionario; e quando 
me fallava S. Ex. encantando-me e de alguma sorte trazendó uma tal ·ou qual pertur-
baç.ão ao meu espirito, com o que me· arrastava a queimar o iodolo de · hontem e 

adorar o que queimara na vespera; S. Ex. despertou-me a idéa de que aquellas lei-
turas não eram tauto de Taine, aliás tão magistralmente refutadas hoje por Aulard, 
e de Taine em tanras outras paginas c011trarias ao conceito de $ .Ex., parecia-me 
mais reminiscencia do Conde de Segur, de Molet du Pan, da historia escripta do 
ponto de vista reaccionario, da historia encarada por Pitt, da historia traçada accórde 
a condemnação systematica de todos os movimentos generosos da multidão franceza, 

Nós que confundimos o delírio terrorista de Robespierre com a magnitude 
suprema de um genial Danton. qualificado mais tarde pelo insuspeito Royer Collar, 
tão querido, tão adorado e estimad·:> pela restauração como o magnanismo Danton; 
este que fez o 10 de agosto e que tanto contribuiu para o · 14 de julho : nós, republi• 
canos pelos seculo~ afóra, continuamos a ser, apezar de todas a> loucuras, inteira-
mente solidarios e agradecidos pelos muitos beneficies que elles derramaram pela 
Humanidade resgatada. (Muito bem.) 

Então as multidões devem ser condemnadas quando eha;; se levantam contra o 
carola Carlos X. esmagando no nascedouro as ordenanças que acabaram com as 
duas conquistas <ilcançadas por ellas de um dado momento historico : a liberdade 
de imprensa e o direito de locomoção; quando ellas, se levaqt3.m na prnça publica 
a quebrar lampeões e fazer jus a desterro no Acre daqu.~lla época; quando ellas davam 
em terra com o ministerio palaciano de um principe de Polignac; quando ellas davam 
uma licção aos ponderados, aos equilibrados, aos que .. teem receio do contacto com 
o proletariado, cujas vestes ~eem a fuligem das diversas fabricas e offieinas; quando 
davam a licção ensinando a jornada de fevereiro de 48 e promoviam a convocação, 
da qual brotou, como de um nascedouro bemdito, a figura ex.traordinaria de um 
Giuseppe M azzini, ainda hoje festejado e glorificado como um dos primazes da uni-
ficação da Italia, alma desse movimento formi_davel em pró! ela Humanidade! Tudo 
por que? Porque la foule est femnie; mercê entãó do amparo generoso do? gQvernos 
para os quaes governar não é opprimir. 

La foule est femme; quer dizer, é bõa, é genero;:a, é sant·i; é o mesmo que a 
mulher não na concepção de S. Jeronymõ ou Santo Ambrosio, como a · raiz de todos 
os males da Humanidade; mas na concepção do glorioso S. Bernardó e da cavaUaria 
medieva, como a flor sublime que um dia se transformou nc fructo de que se desen-
tranharam todas essas sementes que germinaram na superficie do planeta como as 
mésses de bençãos para as gerações modernas. Esta é a mulher; e como esta mulher, 
as multidões se parecem. Elias' pódem ser conduzidas, t1ma vez ou outra, para outros 
Acres deploraveis; mas em regra ao proletariado, á grande ma&sa, á parte de to,da 
a coJlectividade humana que mais sympathiza com a mulher, ao proletariado, aos 
seus impulsos desinteressados, ao proletariado que não cogita das exceJlencias de 
uma casta de doutos obrigando as assembléas a inventarem empregos de amanuenses 
desnecessarios para collocarem os meninos sahidos das academias, ao proletariado 
que labuta, que transforma a terra deste planeta em urn paraizo cfe todas as delicias, 
ao proletariado que é a alma-mater de todas as conquistas republicanas, a quem 
é que se deve em grande parte o progresso social; com o proletariado quero estar, 
não quererei, jámais, estar na divergencia com aquelles cujos cerebros vivem fuligi-
nosamente cheios de idéas o concepções impossíveis e em cujos pulsos lateja o 
despotismo que os fez feitor de negros. Eu prefiro estar com as multidões, guiado 
por um Demosthenes por um Danton, ou por um Rolin, por Giuseppe Marz-
zin.i, por John Ampden ou por Cromwell, fazendo nessa Inglaterra a quem S. Ex. 
se referiu com carinho a revolução de 1648, a estar com a côrte de Carlos Stuart, 
de Maria Antonieta, da princeza De Lambale, do austriaco Mctternic'4, ou do rei 
Bomba do regimen napoleonico,· qu·~ mandava padecer nos ergastulos do despotismo 
os Lttiggi Setenibrini e Sylvio Pellico ! 

Com esses eu me sinto bem : não ha cadeira de Depufado, não ha apoio de 
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Governo capaz de proporcionar a um pa,triota aprofundado em taes licções, encanto 
algum i:ompara'l'.el ao que consiste na certeza de se viver eternamente em sympathia 
com essa multidão, que é folie, sim, mas que é femme, semp~e meiga , generosa, 
altiva ao resgatamo$ de todas as escravidões, monarchicas ou pseudo-democraticas. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. Palma,s. O orador é vivamente feli-
citado.). 

Ninguem mais pedindo a pal,avra, é encerrada a discussão e adiada a votação. 

SESSÃO DE 1° DB AGOSTO. 

E' annun~iada a votação do projecto n. '88, de 1905, approvando '()S actos do 
Governo durante os estados de s; tio declarados em consequencia dos acontecimentos 
de r4 de novembro de 1904 (discussão unica). 

0- Sr. Presidente - A este projecto o Sr. Moreira da Silva apresentou a 
seguinte emenda : 

Redija-se : 
u Artigo unico. São approvados os actos que 'estiverem dentro dos limites - do 

art. 80 da Constituição da R epublica, praticados pelo Poder Executivo durante ... 
o mais como está ... 
Como a discussão unica corresponde á 2a. discussão, vota-se em primeiro togar 

o projecto; salve a emenda. 
Em seguida é posto a votos e a~provado em discussão unica e enviado á Com-

missão de Redacção, o seguinte projecto : · 
O Congresso Nacional resolve : 1 

Artigo unico. São approvados os actos do Governo d~rante 
Approvação do os estados de s,itio declarados em consequencia dos acontec:-

mentos de 14 de novembro de 1904. 
projecto Posta a v~1tos, é rejeitada a emenda offerecida pelo 

Sr. Moreira da Silva. · 

O Sr. Bricio Fifüo (pela ordem) - Peço a V. Ex. que faça constar da acta, 
a minh'il declaração de voto. 

O Sr. Presidente - V. Ex. será attendido, 
Vem á mesa a seguinte declaral;ão : 
Declaro que votei contra o pro ecto n. 88, de 190,S, approvando os actos do 

Governo durante estados de sitio d clarados em consequencia dos acontecimento• 
de 14 de novembro de 1904. 

_ Sala das sessões, 3x. de julho de 1905._- - Bricio Filho. 

SESSÃO_ DE 4 DE AGOSTO. 

Redacção final do projecto n. 88. qeste ,anno, que approva os actos do Governo 
durante o estado de sitio declaqido en;i conseguencia dos acontecimentos de 14 
de novembro de 1904. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. São approvados os actos do Governo dura nte o estado de sitio 

declarado em conseguencia dos aconfecimentos ele 14 de novembro d~ 1904. 
Sala das Commissões, 4 de agosto de 1905. - BERNARDO H0RTA. · <---- CUNHA 

MACHADO. -- GONÇALO SOUTO, 
Na sessão de 9 dQ mesmo mez é ilpprovada a redacção fina! e na de 10 é enviada 

ao Senado. 



NOTA 

Acontecimentos de 14 de Novembro 

PROPOSIÇÃO Nº Õ6. 

Em 30 de Agosto é vi1.blicado o parecer. Em /» de Setembro entra a 
proposição em 2° discussão. Oram os srs. Gomes de Castro, Ramiro BarcellosJ 
Glicerio, Barata Ribeiro. Em 2 ora o snr. Barata: Ribeiro. E' encerrada a 
2ª discussão. Em 4 é approvado o projecto. Em 5 mtra em ~ discussão. 
Oram os srs. Coelho Campos, A. Azeredo, Barata Ribeiro . Encerrada a clis• 
cussão. A proposição é approvada. 





SE.NADO FEDERAL 

SESSÃO DE u DE ABRIL. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. São approvados os actos do Governo durante o estado de sitio 

declarado em _consequencia dos acontecimentos de 14 de novembro de 1904. 
Camara dos Deputados, 10 de agosto de 1905. - F, PAULA O. GUIMARÃES, 

P~e~idente. - MANUEL DE ALENCAR GUIMARÃES, lº Secretario. - EUGENIO GONÇALVES 
TouRINHo, supplente, servindo de 2° Secretario. - A, Commissão de Constituição 
·e Diplomacia. · 

SESSÃO DE 30 DE ABRIL. 

Diante dos lamentaveis acontecimentos de 14 de novembro do anno passado e 
da mensagem do P1esidente da Republica de 16 daque!le tnez, deixando ver a neces-

sidade de uma providencia que puzesse cobro de vez ás arruaças que 
Parecer perturbaram a ordem, o Congresso Nacional decretou o estado de sitio 

para esta cidade e a comarca de Nitheroy .. 
De posse daquelle remedio constitucional o Governo agiu como entendeu, orde-

nando as providencias que julgou indispensaveis á manutenç.fo da ordem publica, 
e, como, ao terminar. o tempo votado pelo Congresso, solicitasse a prorogação do 
estado de sitio, esta foi concedida, embora a Constituição seja terminante e clara, 
quando diz que esta medida extrema só deva ser decretada qu1.mdo a segurança da 
Republica o exigir cm caso de aggressão estra1igeira ou commo;áo intestina. 

Encerrados os trrabalhos parlamentares e terminado o prazo, o Goverpo prorn-
gou o estado de sitio por mais 30 dias, por acto de 14 de janeiro, o que fez novamente 
a 15 de fevereiro, tudo do corrente anno, por julgar que perm:rneciam os mesmos 
motivos que determinaram a primeira prorogação concedida pelo Poder Legislativo,. 
embora a Patria não estivesse correndo imminente perigo. 

E' certo que a razão apresentada da necessidade de se r.purarem responsabili~ 

dades não justificaria as prorogações do estado de sírio, porque estas se apuram 
perante o Poder Judiciario, que não carece dessa med!cla extrema para agir dentro 
da orbita que lhe traçou o nosso estatuto fundamental; entretanto se o Poder Execu-
tiv·o lançou mão ,fosta providencia, é porque o Congresso já 1h 'a havia concedidó 
anteriormente. 

E come entre nós apenas não for.am prorogadas as 72 horas do estado de sitio 
<le.cretado em abril de 1892, não podiai:n causar grande estra!'lheza as prorogações 
.do ultimo estado de sitio. 

Durante as duas ultimas prorogações nenhuma medida extrema foi tomada, 
dando-se a suspensão das garantias constitucionaes sem que o Governo praticasse 
uµi acto que pudesse justiii9ar . a sua necessidade. 

·Mas a vêrdade é que o. Governo não abusou desse remedió cohslitucional, prati-
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cando violencias de caracter politico, e si fez desterrados para o Acre e que hoje, 
affirma o Presidente da Republica, se acham em liberdade, no tempo em que esta 
medida foi executada não provocou reparos e antes mereceu applausos, pela convic-
ção de que sómente turbulentos conhecidos e arruaceiros vulgares, foram os enviados 
para aqueJJe territorio. 

Entretanto, cessado o estado de sitio, os desterrados têm direito a voltar aos 
seus domicilios, de onde foram affastados por força das circumstancias, e si lhes 
.faltam recursos para emprehenderem viagem tão dispendios:i, é justo que se lhes 
facilitem os meios para esse fim. 

Embora o correr do tempo tenha modificado a opinião, a verdade é que o 
Congresso concede'..! a primeira prorogação do estado de sitio, ~em nenhum constran-
gimento e convenddo de que o Governo ainda carecia dessa medida de excepção, 
de modo que outras prorogações vieram á sombra da primeira, e como, durante 
estas, o Poder Ex~cutivo não exor·bitou, nem praticou actos de violencia que mere-
cessem attenção especial, incorrendo em crime de responsabilidade, a Commissão 
de Constituição e Diplomacia é de parecer que a proposição ,la Camara dos Depu-
tados seja approvada pelo Senado. 

Sala das Commissões, 31 de agosto de 1905. - A. AzEREDO. - SÃ PEIXOTO. -
MoNIZ FREIRE, com restricções quanto ao direito que o parecer entende assistir aos 
desterrados do Acre de serem reintegrados em seui;; domicilios á expensa da Fazenda 
Nacional. 

SESSÃO D1E 1° DE SETEMBRO. 

O Sr. Gomes de Castro - Sr. Presidente, venho á tribuna fazer a declaração 
do voto, qu~ nego ao projecto, cuja f!iscussão V. Ex. acaba de annunciar. Peço para 

isso alguns momentos de attenção, e espHo que me serão 
2" discussão do concedidos, não. por mim, que nada mereço, mas ao Senado, 

pela importanci11 do assumpto e pela sua notoria benevolencia. 
projecto 56 A praxe consagrada no projecto, declarn desde já, não é 

invenção deste Governo, nem cfeste Congresso, tem mais remota 
origem. 

O que é deste Governo e deste Cpngresso é o estado de sitio, para apurar respon-
sabilidades. Disto ainda ninguem hayia cogitado, e são meus votos que os cidadãos, 
que se succederem no poder, percam a lembrança desta addição infeliz feita ao 
artigo do nosso pacto político, que consigna a formidavel providencia do sitio, e 
nunca mais se reproduza. Mas, emb<,Jra de outrem a autoria da medida estabelecida 
no projecto e já tenha eJJa precedent;es, parece-me que é tempo de abandonai-a, pois 
não tem base na Constituição, ne!T\ lhe reconheço utilidade alguma, antes incon-
venientes. 

Com effeito, Sr. Presidente, não ha na Constituiçã•) ãa Republica artigo algum 
que sujeite á approva<;0ão do Congre~so os actos do Executivo praticados em estado 
de sitio; não ha, nem podia haver, !jOb pena de recusar-se ao legislador· constituinte 
a presumpção de sabedoria, inherentr a todo legislador. 

· Os actós praticados por cada um dos poderes publicos reem seu merito intrin-
seco, valem por si, não tiram sua força juridica da approvação que possam receber 
de alguns do outro<; poderes. Em r~lação ao estado de sitio, sabe o Senado que a 
Constituição, concedendo-o, limil:óu as medidas de repressão, que a respeito das 
pessoas podiam ser . tomadas, á pri~ão em logar não destinado aos réos de crimes 
communs e ao destP.rro para outros pontos de territorio nacional. 

Dentro destes estreitos límites t~m de mover-se o Executivo. Os actos que ell<' 
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praticar em estado ele sitio serão, ou conformes ao preceito constltuciona(, ou v.iola-
dores deste preceito. 

Si conformes á Constituição. valem por si', tiram sua força da mesma Consti-
tuição, que elles respeitaram, e nenhuma força lhes accrescenlaria a approvação 
do Congresso. 

Si, porém, os actos do Executivo violaram o preceito constitucional, falta ao 
Congresso competencia para approval-os, porque não deu a Constituição a nenhum 
dos poderes por ella creados a faculdade de a violar, que seria iEso o suicídio .. 

Assim, a approvação pelo Congresso dos actos do Executivo praticados em estado 
de sitio não teria outro effeito sinfo vincular a responsabilidade moral do mesmo 
Congresso, a do Executivo e . seus agentes, não accrescendo novo vigor ·aos actos 
legaes, nem cpmmunicando aos illegaes a força juridica, · que lhes fallece. 

Além de não ter fundamento constitucional a· medida consignada no projecto, 
tenho-a por muito inconveniente. Uma vez votada pela Camara dos Deputados a 
approvação dos actos do Executivo, não resta ao cidadão que houver sido offendid·l 
por algum desses ~<ctos o recurso de promover perante a mesma Camara a respon-
sahilidade do agente, porque é bem de ver que, tendo ella approvado taes actos, não 
ha de denunciar aquelle de quem se tornou cumplice·, embora ex pcst facto e declarar 
illegal e criminoso o que em acto solemne reconhecer regufar e legitimo. 

Como não me permittem as forças um longo discurso, tenho necessidade de 
apoiar as considerações que vou fazendo com os textos constilucionaes attinentes 
ao assumpto. Póde isto fatigar o Senado, mas tem a vantagem de facilitar-lhe o 
confronto da d0utrina exposta com a disposição em que se pretende apoiar. 

Estatue o art. 34 da Constitu.ição : « Compete priyàtivamente ao Congresso 
Nacional, § 21 : Declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nacional 
- na emergencia de agressão por forças estrangeiras - ou dP. commoção interna 

e approvar ou suspender o sitio, que houver sido dP.darado feio Poder Executivo 
ou seus agentes responsaveis na ausencia do CongressQ. » 

.~ttribuiu a Constituição ao Pod.?r Legislativo a tremenda faculdade de suspender 
as garantias constitucionaes nos dous unicos casos nella detern!lnados; mas como 
o 'Poder Legislativo tem acção intermittente e po9ia verificar-se em uma dessas inter-
mittencias algum desses casos, achou que convinha dar ao Exfcutivo essa mesma 
faculdade na ausencia do Congresso, devendo este, porém, apprnvar ou suspender 
o sitio que por aqt!elle houver sido declarado, 

Ficou deste modo acauteliido o perigo que podia haver na decretação do estado 
de sitio na ausencia do Congresso; este deve approval-o ou •uspendel-o, isto é, ap-
provar ou suspender, o sitio, diz a Constituição; não falia em actos. Portanto, não 
é neste artigo que se baseia a doutrina encarnada no projecto; e Q texto' da Consti-
tuição é de tal lucidez, que duvida de boa fé me parece impossível. 

o SR. BARATA RmEIRO - _Apoiado. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Como resulta da disposição constitucional, que venho 

de citar, o Poder ·Executivo só póde declarar o estado do sitio na ausencia da Con-
gresso, e como pela mesma disposição deve este approval-o ou suspendei-o, claro 
está que corre ao mesmo .Poder Executivo a obrigação . de convocai-o extraordina-
riamente e sem perda de tempo, de modo a lhe tornar possivel a facu.ldade, ou antes, 
a obrigação de approvar ou suspender o sitio, que em sua ausencia · tiver sidô 
declarado. 

Si tiver de esperar pela reunião ordinaria do Congresso, ficará .inteiramente 
frustrada a providencia do legislador; o Congresso reunir-se-ha depois de ·vencido o 
prazo da duração do sitio, este terá desapparecido, e não póde ser suspenso o que 
deixou de existir. 

E como pelo art. 48, n. lo, da Constituição cempete ao Presidente da Republica 
convocar extraordinariamente o Congresso, ficaria este investido do meio de escapar 
á fiscalização do Congresso e livrar o sitio por elle declarado elo risco da suspensão, 
si lhe fosse licito deixar de convocar extraordinariamente o Congresso, e sem 
execução a parte segunda do § 21, art. 34 da Constituição. ·E' isto o que até hoje 
tem acontecido; é isto que não deve continuar. 



- '140~-

A interpretação que chega a tal resultado, de tornar lettra rnorta uma disposição 
constitucional, é absurda, é inacceitavel, incide na censura da regra do direito, que 
manda preferir nos casos duvidosos a interpretação que torna o texto efficaz e vlgo. 
roso á que o invalirla. « Interpretatio in dubio capienda sempe1 ut actus et dispositio 
potius valeat quam pereat. 

Do que tenho dito, parece-me, Sr. Presidente, poder concluir que o projecto 
em discussão não· tem assento no § 21 do art. 34 da Constituiçáo da Republica, 
antes, é por elle ~epellielo e condemnado. Tel-o-ha no art. 80? Ainda menos. Com 
effeito, dispõe o art. 8o : « Poder-se-ha declarar em estado de sitio qualquer parte 
do territorio da União, suspendendo-se ahi as garantias constitucionaes por temp.o 
determinado, quando a s~gurança da Republica o exigir, em casp de aggressão 
estrangeira ou commoção interna. " 

" § I. 0 Não se. achando reunido' o Congresso e ·correndo o Patria imminente 
perigo, exercerá essa attribuição o Poder Executivo Federal; 

§ 2.º Este, porém, durante o estado de i.itio, restringir-se-ha nas medidas de 
repressão contra as 'pessoas a impor : 

1°, a detencão em Jogar não destinado aos réos de crimes communs; 
2º, o desterro para outros sitios do territorio nacional; 
§ 3º, logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Republica lhe relatará, 

rriotivand~-as, as !lledidas de excepção que houve;em sido tomadas; 
§ 4º, as autoridades que tenham ordenado taes medidas são responsaveis pelos 

abusos commettidos. » · 
Como vê o Senado desta disposição, nella não se falia de approvação de actos, 

impõe-se siqi ;to Governo a obrigação de os relatar, para que tenha o Congresso 
~onhecin;iento delles e possa provid1nciar sobre a respc;>nsabilidade de quem os orde-
nou pelos abusos commettidos. Já tiye occasião de dizer que não podia a Constituição 
subjectar os actos do Executivo á ~pprovação do Congresso, porque, si legaes, não 
precisam dess.a approvaçãq; si illeffaes, não pode o Congresso concedal-a. Póde o 
Congresso, quando . lhe pareçam i!legacs muitos dos actos, que o Presidente da 
Republica lhe relata, deixar de inictiar o processo deste para tornar effectiva a sua 
responsabilidade. A accusação do Presidente da Republica é medida de alto alcance 
politico; segundo as circumstancias1 p6de ser mais prejudicial ao paiz mettel"o em 
processo que deixar em olvido os a'pusos que houver commettido. · 

Mas não ha política sã que possa aconsf!lhar o C_ongresso a exceder os seu~ 

poderes, approvando por urna lei todas as violações da Constituição que tenha com-
mettido o P~esidente da RepubÚca nos actos do estado de si~io. 

Não julgo necessario lembrar ap Senado autoridades que suffraguem a doutrina, 
que a minha incompetencia não p6de recommendar-lhe. Peço-lhe, no emtanto, que 
me permitta cham ar sua illustrada, attenção para o livro do Dr. João Barbalho, 
onde o assumpto está magistralmer,1te exposto 

O SR. BARATA RIBEIRO - Apoi(tdo. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Acredito, senhores. que, si o Congresso se tivesse 

pronunciado sobre o estado de sitio, declarado pelo Executivo, como lhe impõe o § 21, 
art. 34, da Constituição, em vez de approvar actos ·que nenhuma disposição constitu-
cional sujeita á sua appfovação, tenia condemnado esse estado de sitio, porque não 
ha no mesmo Congresso ninguem (é esta pelo menos a minha convicção) que ousasse 
affirmar, que correria a Patria imminente perigo não se suspendendo as garantias 
constitucionaes para apuração das r.espónsabilidades dos compromettidos em commo-
ção intestina, que já estava domim,1da e· extincta quando o sitio foi declarado, e é 
esse imminente perigo da Patria qlje a .Constituição exige para que seja legitima a 
declaração do sitio na ausencia do Congresso. A competencia do Sr. Presidente da 
R epublica deriva dtsse facto, e, de~de que não se verificava elle, fallecia a S. Ex. 
competencia para declaFar o sitio n,1 ausencia do Congresso, e, portanto, o fez abu-
sivamente. 

o SR. BARATA RIBEIRO - Apoi;idisshno. 
O SR. GoM&S DE CASTRO - M~s, quando todas -estas coosidernç.ões não fossem 



sufficientes para fustifiq1r a recusa de meu voto .'.IO projecto em discussão, ai·n&.i 
assim não poderia conceder-lh'o, porque o relatorio enviado ~lo Sr. Presidente· da 
Republica é um decumento cheio de \acunas em pontos essenciaes; por e!le não tica 
o Congresso convenientemente esclarecide>. 

o SR. BARATA RIBEIRO - Apoiado. 
O SR. GOMES DE CAsrno - Começa o relatorio pela rnençã-o dos decretos que 

declararam o .sitio,. e diz que se basearam estes decretos nos mesmos. motivos que. 
determinaram o Congresso a tomar identica medida, parecendo assim que foi u 
Congresso quem inventou taes motivos, quando a verdade é· que foi ::i. Ex. quera 
os ouggeriu em mensagem, quando annunoiou a feliz suffocação da revolta militar, 
e lembrou a necessidade de . medidas para a apuração das responsabilidades., •• 

O SR. COEL~O E CAMPOS - E o Congresso -0 encampou. 
O SR. Gm.m~ DE CASTRO - Infelizmente assim foi, mas a Iniciativa foi de 5 . . 

Ex. Continuando, diz o Sr. Presidente da Republica : '"Durante aquelle interregno 
constitucional ap~nas foi tomada i11ma medida de excepção : a 11risão de diversos 
indivíduos. Poucas linhas ab<iixo refere p relatorio, que havia assegurado ter apenas 
sido tornada 'uma medida de excepção, o desterro de muitos indivíduos, que tambem 
é medida de excepçiio. Sobre este ponto invoco a autorizada opiniifo do Sr. Ministro 
da Justiça, qµe não deve ter ainda esquecido, as doçuras de Cucuhy e de S. -] oa· 
quim. 

Não levarei em conta a expressão interregno constitucional) que não exprime 
a verdade da situação do paiz quando em estado de sitio. 

O SR, COELHO E CAMPOS - E' urna rnetaphora ... não h\l fugir, mas pelo direÍt•l 
acceita. · 

O SR, GOMES DE CASTRO - Então, decretado o sitio, ficamos sem Constituição? 
O .SR. COELHO E CAMPOS - Não, senhores ,é urna metaphora, a Constitui~ão · 

não fica suspenoa. Por haver um eclypse total do sol este não deixa de existir. 
O ::iR. GOMES DE CASTRO - O eclypse confirma com eff.eito a existencia do astro1 

mas .isso anda lá por cima e nós estamos na terra, pnde o intet'regno quer dizer · 
tempo àe duração da vacatura do throno, e entre nós o sitio não destroe a Consti-
tuição, nem siquer a suspende, e não deve o Governo usar de metaphoras, que levem 
a crer que não tem perfeita noção do que seja o sitio entre nós. ·· 

Mas vamos ao que mais importa. 
Ao ouvir a declaração de terem sido presos diversos indiv.iducs, é natural sup-

ponha o Senado que foram esse~ indivíduos apanhados conspirando contra as insti-
tuições, ou trarnande contra o Governo legal. Pois, senhore;;, nada disso fizeram 
elles; foram presos para testemunhas 1 O facto é. tão cxtraordinario e inaudito, que 
me sinto obrigado á exhibição immediata da prova. Diz o rebtorio enviado ao Con-
gresso pelo Sr. Presidente da Republica : "E durante aquelle interregno constitu-
cional apenas foi tornada uma medid'l de excepção, a qual ccmsistiu na prisão de 
indivíduos, cujos depoimentos interessavam ao descobr,imento dos implicados 
no movimento sedicioso de 14 de novembro». 

O SR. COELHO E CAMPOS - Não foram estes com certeza, 
O ,SR. GoMEs DE CASTRO - Está escripto aqui - 11 consistiu na prisão dê indí· 

\'Íduos, cujos depoimentos .... Este - cujos - a quem se refere? 
O SR. COELHO E CAMPOS - l?odia ser a outros que não <lquelles. 
O SR. GoMES DE CASTRO - Perdoe-me o honrado Senador, refere-se aos indi-

viduos, contra os quaes foi tomada a medida de excepção, ,:iue consistiu na prisão, 
porque os seus depoimentos interessavam ao descobrimento :los implicados no mo-
vimento sedicioso de 14 de novembro. E' isto o que e;tá escripto. 

O SR. SÃ PEIXOTO - Mas, como se póde julgar de uma rnensage~ por um 
pensamento destacado? 

O SR. GOMES DE CASTRO - O nobre Senador não tem razão; não é um pensa-
mento desta~ado, é o trecho inteiro em que se dá conta da medi;ia de excepção, que 
apenas foi tomada, e consistiu na prisão, de indivíduos cujos d<·poimentos interessa-
vam ao_ descobrimento dos implicados no movimento sedicioso de 14 de novembro. 



-~142 4-

E' trecho independente e completo, traz o facto das prisões, o motivo dellas e o -lim 
que se desejava obter. Isto dá a medida do respeito qui? merece ao Governo a liber-
dade ·do cidàdão brazileiro. 

o SR. BARATA RIBEIRO - Apoiada. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Prendem-se indivíduos porqwe os seus depoime11to:; 

interessavam ao de$Cobrimento dos implicados no movimento sedicioS-O de i+ de 
novembro! Ha nas leis processuaes a formula - conhecida ·- conduzir debaixo de 
vara aos que não accodem á intimação para compare~-er perante a autoridade encar-
regada de averiguar um facto. A formula não quer dizer sinão que o refractario é 
acompanhado por um officia l de justiça ou outro qualque1· agente da autoridade, 
e levado á presença desta para ser por ella inquirido. Tem por base e fundamento 
não ter o intimado obedecido á intimação, e comparecido á audiencia em que tem 
d.e depor. Era isto á moda antiga; hoje a cousa é outra; apanham-se e recolhem-se 
á cadêa quantos podem com seus depoimentos interessar ao descobrimento de impli-
cados em um facto, sem esperar que elles se recusem, dispensadas a _formalidade da 
intimação prévia e a designação do dia e lagar em que devem comparecer. São logo 
collocados sob chave, e ahi aguardam o diá que convenha á autoridade ouvil-os sobre 
o que . lhe interessa conhecer. 

E tudo -isto se approva, Sr. Presidente, e como se approva? Dá-se um jubileu; 
é uma approvação a granel, sem um conhecimemto exacto e sompleto dos factos que 
se. approvam. Não diz o Governo quantos foram os individuas recolhidos á prisão 
porque os seus testemunhos interessavam ao descobrimento dos implicados no movi-
mento de 14 de no\'.emb~o, quanto tempo durou a prisão del!es qual foi o Jogar em 
que os teve presos. Eram circumstancias estas que não deviam ser omittidas, porque 
a Constituição recommenda que a prisão não seja em Jogar destinado aos réos de 
crimes communs, e é sabido que( com a terminação do estado de sitio, cessam as 
medidas que nelle se tenham to~fdo. . • • . . . 

Convmha, portanto, saber s1 as pns·oes cessaram com a c.essaçao do s1t10, s1 
foram feitas em Jogar não destina,do aos réos de crimes communs, quantos cidadãos 
sofferam esse constrangimento; e como nada disto se acha no relatorio, . segue-se 
que se approvou. o que não era coHhecído. 

Mas, a inda quando todas est~1s circumstancias fossem mencionadas e se achas-
sem conformes com as exigencia~ constitucionaes, não estaria o facto das prisões 
para o fim indicado. Este fim podia ser alcançado com o recun•o ás leis ordinarias, 
sem . medidas de excepção. Quanqo a . Constituição permitte a prisão dos cidadãos 
em estado de sitio, para arredal,os da luta, privar a commoção intestina de seu 
a ux ilio e conselho, o que só por ei'sa medida de excepção se t,óqe obter, mas nunca 
para colher depoimentos, cousa que se póde a lcançar sem sitio, com as leis ordi-
narias, e sem sacrificio das fórmu/as garantidoras da liberdade. 

J á tive occasião de observar que, apezar da affirmação do relatoriçi, de ter sid0 
apenas tomada uma medida de e)\:cepção, que consistiu na prisão de indivíduos para 
testemunhas, o mesmo relatorio ,confessa Jogo após uma outra - o desterro de 
muitos homens para o territorio do Acre. O crime destes consistiu na destruição dos 
combustores da illuminação publi~:a , que julgo ser de damno. 

O SR. SÃ PEIXOTO - Apenas isso. 
O SR~ GOMES · DE CASTRO - ~i o nobre Senador não acha r exacta a classifica-

ção, peçO-Jhe que a cordja , acceita,rei a correcção; e nem a lembrei sinão porque esse 
crime podia ser punido pela lei co111mtm, Sem recorrer-se á medida de , excepção, que 
não póde exceder o prazo do sitip. Parece-me, e neste ponto faço um appello ao 
illustre Senador por Sergipe, que o crime desses homens está ·sob a acção da lei 
Alfredo Pinto. 

O SR. COELHO E CAMPOS - fyf as não para o fim policial. 
O SR. GOMES 'DE CASTRO -'- ;Emfim, os homens foram para as longínquas re-

giões do Acre, e pará muitos delies esse desterro foi" uma condemnação - á morte, 
porque essas regiões começam ape,nás a ser desbravadas, e é conhecida á sorte qw'!, 
á mór parte dos que se aventuraryi a tal empreza, r.eserva a nat·ureza, como offen-
dida da divulgação de seus arcano,s. 
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,Affirmou a nobre Commissão que essa medida mereceu geraes applausos; accei-
tando tão respe'tavel a(firmação, não insistirei neste ponto. 

O SR. A. AzEREDO - E é a verdade. 
O SR. GOMES DE CASTRO -- Assevera o Sr. Presidente da R epublica que os 

desterrados estão em liberdade. Sjm, si se póde chamar liberdade atirar os indiví-
duos em Jogar remotíssimo, onde não contam um amigo, onde são' forçados a accei-
tar a esmola do Governo, para não succumbirem á fome, e de onde, por mais 
pungentes que sejam as saudades da urbs que habitavam e foram forçados a deixar, _ 
lhe será impossível sahir, porque a viagem é caríssima, e elles vivem na indi-
gencia. 

Sr. -Presidente, todos estes vexames e soffrimentos, as prisões e desterros de 
tantos indivíduos ter-se-hiam evitado si a Constituição tivesse siçio observada, não 
se tendo declaradado o sitio sinão nos casos unicos em que , ella o permitte. São 
antes consequenciaes do érro commettido do que resultados previstos e desejado.s 
pelas autoridades que as tomaram. 

E, Sr. Presidente, apezar de tudo, qual foi o resultado? Até ,hoje não se con-
ciuiu ainda a almejada apuração das responsabilidades. 

O SR. COELHO E CAMPOS - O Governo não 6 culpado ,disto. 
O SR. GOMES DE CAs1rno - E' possível que assim , seja, mas não será facil a 

prova. O Governo procurou evitar a intervenção do Poder Judiciario ... 
O SR. COELHO E·CAMPOs - Foi ouvido o Poder Judiciai-ia. . 
O SR; GOMES DE CASTRO - ... . sujeitando os factos aos conselhos de guerra. 
O SR. COELHO E CAMPOS -- Foram ouvidos advogados eminentes deste paiz. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Não duvido; e com isto apenas augmenta V. Ex. 

o meu embaraço, collocando-me em opposiçãu aos eminentes. 
O SR. COELHO E CAMPOS - V. Ex tambem é eminente. 
O SR. GOMES DE CASTRO ~ Não, senhor, nunca pretendi tal honra. Todos estes 

esforços não deram ·resultado, não foram apurada~ as responsabilidades. Acha tam-
bem o nobre Senador por Sergipe regular a prisão de indivíduos, para servirem d~ 

testemunhas? 
O SR. COELHO E CAMPOS - No estado normal tambem se faz disto. 
O SR, GOMES DE CASTRO - Nunca ouvi dizer,, mas, si o facto é verdadeiro, 

força é confessar que a Constituição deste paiz é a cousa menos respeitada que ha. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Não duvido e até lamento. 
O SR. Goúus DE CASTRO - Em relação aos sítios decretados pelo Sr. Presidente 

da Republica, não rnu eu só que o digo : é tambem a illuslre Commissão; não servi-
ram sinão para desmoraliza~ a medida. Creio que foi e. termo, 

O SR. A. AzEREDO - DESPRESTIGIAR. 
O SR. Go~ms DE CASTRO - Dizer isto é affirmar que não se dava para justificar 

taes si tios nenhum dos casos. especificados pela Constituição; que esta foi violada, 
que os sítios eram desnecessarios. E, entretanto, Sr. Presidente, a illustre Com-
missão concluiu pela approvação dos actos praticados nestes sítios, que não serviram 
smao para desprestigiar a mais grave providencia que a Constituição confiou ao 
criterio do Governo; e , isto porque não houve violencias. Realmente podiam ser 
peiores. E' innegavel. Si á prisão e ao desterro se accrescenta:;sem as sevicias e ao 
fome, acredito que l.i. illustre Commissão recusaria os seus louvores ao Governo. 

O SR. BARA:TA RIBEIRO - V. Ex. tem certeza de que não se empregaram. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Estou com o testemunho da Commissão; não 

tenho motivos para rejeitai-o. Mas pensa a illustre Commjssão de Constituição 1o 
Senado que foi pequena violencia agarrar não sei quantos cid .. 1dãos e mettel-os na 
cadeia sem oútro motivo sinão que os seus depoimentos interessavam ao descobri-
mento dos implicados no movimento sedicioso de 14 de novemb:·o? 

O SR. A. AzEREDO - A testemunha, de accôrdo .com a lei, póde ser levada 
debaixo de vara. 

O SR. Gmms DE CASTRO - E" cousa diversa e muito sahida, agora fico sabendo 
que, durante o estado de sitio, podem ser presos, não importa 01~de, nem por quanto 
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tempo, indiv!duos, sem crime algum1 sómente porque os ··seus depoimentos, no 
pensar do Governo, podem interessar ao desCQbrimento dos implicados no movimento 
sedicioso de 14 de novembro. 

O SR. A. AzKREDO - De accôrd0 com o art, 80 da Constituição. 
O SR. GoMES ox CASTRO - Perdoe-me o nobre Senador, de &ccôrdo com o art .. 80 

da Con_stituição não; autoriza esse artigo a prisão de indivíduos em Jogar não desti-
nado aos réos de crimes communs, em bem do restabelecimento da ordem, e nunca 
para testemunhas ... 

O SR. SÃ PEIXOTO - Isto fica ao criterio do Governo. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Como ao criterio do Governo? Não esperava ouvir 

no Senado uma tal declaração. Tem, pois, o Governo direito de prender a quem 
qui;rer para testemunha, sem intimação prévia para comparecer e prestar o seu depoi-
mento, sem que o individuo tenha recusado? Que esperava o Governo obter por essa 
violencia? 

O depoimento é acto livre e voluntario, e 'só assim tem va;or. 
· O SR. FRANCISCO GLYCERIO - E V. Ex. ignora por acaso que ninguem se póde 

negar a ser testemunha? Todo depoimento é obrigatorio e não voluntario. 
O SR. GoMES DE CASTRO - Ha aqui um equivoco, que convem dissipar. O 

depoimento, isto é, . a declaraçãa das partes inquiridas, a revei:i~ão do pensamento, 
ha de ser livre, e nem tem a autoridade meios dê a obter, seja qual for a força de 
que disponha. Mas, ainda no sentido que parece 'dar á palavra o nobre Senador por 
S. Paulo, não é verdadeiro em sua generalidade. H'1 depoimentos prestados sem 
ser a testemunha préviamente intimada; apresenta-se á autorid;ide sem ser por esta 
'solicitada, e depõe. · ' 

o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Isto não é a regra, é a ~xcepção. 
O SR. GoMES DE CASTRO - Nfo é tão excepcion.il o facto. 
O SR. FRANcisco GLYCERIO - 1 E V. Ex. não deve se irritar tanto · com isto, 

quando é certo que V. Ex. mesmo, ha pouco, declarou que, quando uma testemunha 
se negar a prestar seu depoimento, é levada debaixo d~ vara. · 

O SR. Go~rns· DE CASTRO - E~sa providencia . é empregada para reduzir á obe-
diencia a testemunha que não acoc;!e á intimação para comparecer no dia e hora 
indicados. 

O SR. FRANCISCO GLYCERto -:-- ~ si a testemunha se nega a depor, não é presa? 
O SR. GoMES DE CASTRO - Sí a testemunha se nega a depor commette uma 

desobediencia, e será punida nos termos da lei criminal. , 
O SR. FRANcrsco GLYCERIO - Pois é isto; a testemunha é presa para depor. 
O SR. GoMEs DE CASTRO - M;as não ha, no relatorio Pnviado pelo Sr. Presi-

dente da Republica, uma palavra, s jquer, que faça supi;or que os individuas tenham 
recusado o depoimento, de sorte qi.ie não é possível coilocal-os em posição identica 
á da testemunha que se recusa a d1:1por. Prendei-os antes de commettidà a falta era 
applicar a pena antes do crime, e isto seria contrario, não só á justiça, como ao 
senso commum. 

O relatorio não accusa os indivíduos presos de falta alguma, e explica a prisão 
porque os seus depoimentos interess:;ivam ao descobrimento dos implicados no , movi~ 

mento sedicioso de 14 de novembro. E como no art. 80 § 2º da Constituição a prisão 
é considerada medida de repressão C\>ntra a pessoa, que é que se reprimia, prendendo 
individuas contra os quaes nada se articula? 

No processo antigo empregavarr1-se meios deshumanos e irr.~cionaes para arran-
car confissões e conhecer factos que a autoridade inve$tigava. 

Procurava-se ' pela dor vencer ps escrupulos da consciencia, a resistencia da 
commiseração, a nobreza dos coraçqes bem formados. Isto, porém, passçu, varrido 
pela philosophia. Ordenando a prisão de tantos cidadãos, esta não era, estou certo, 
a intenção do Governo. Faço-lhe justiça, não o exercem insensatos ou perversos. 
Mas, si a pureza da intenção dirime a culpa, não merece approvação. Somos juízes, 
não podemos approvar actos contrarias á Constit'uição e que não conhecemos em 
todas as suas circumstancias. Quanto a mim, não cumpriria o meu mandato si o• 
fizesse. Tenho concluído, (Muito berr; muito bem.) 
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O Sr. Qamiro Barcellos (*) - Sr. Presidente, ouvi com a maxÍma attenção 
o nobre Senador pelo Maranhão e fiquei nesta duvida : os precedentes nestes 15 annos 
de Republica, em que mais de um estado de sitio tem sido de.cretado, devem neste 
momento ser reconhecidos como uma fals;;i interpretação da Ccnstituição. 

Não é a primeira vez -que actos do Poder Executivo, praticados durante o estado 
de sitio são sujeitos á approvação do Congresso. Não sei si será preciso consultar 
os annaes, para indagar si o illust1~e Senador, que agora impugna o parecer, est~ve 
presente nas outras 'occasiões e sustentou a mesma rloutrina., 

O SR. GoMES DE CASTRO - Não sei; mas, quando estivesse e votasse, nunca é 
tárde para aprender. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não é tarde para aprender, diz S. Ex. E' isso 
mesmo que me traz á tribuna neste momento. 

Sr. Présidente, é justamente esse desejo de verificar .si temos andado errados 
até este momento, ou si ainda uma vez a interpretação dada .i;elo honrado Senador 
pelo Maranhão ás disposições da Constituição relativas ao estado de sitio, pódern 
ser encaradas por outra maneira. 

Em dous artigos da Constituição trata-se do estado de sitio. No art. 33 e no 
art. 80. 

S. Ex. referiu-se aos dous artigos e concluiu que em nenhum delles está a com-. 
petenc;ia do Congresso para tomar conhecimento dos actos do Feder Executivo pra-
ticados durante o estado de sitio e que o Congresso apenas ;ipprnva a decretação do 
estado de sitio ou a reprova . 

O SR. GOMES DE CASTRO - E' o .sitio, não os ades. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Perfeitamente. Essa é a questão estabelecida pelo 

honrado Senador. 
Peço a S. Ex. que reuna as disposições do art. 34 ás do art. 80 e veja si é ab-

surda a condusão que posso tirar. 
. Diz o art. 34 § 2 1. 

u Declarar em estado de sitio um ou mais pontos d•) territorio nacional, na 
emergencia de aggressão por forças estrangeiras ou de commoção interna, e appro-
var ou suspender o sitio declarado pelo Poder Executivo ou ~eus agentes responsa-
veis, na ausencia do Congresso. 

Diz mais adiante o art. 80 : 
u § 3.º Logo que. se reunir o Congresso, o Presidente lhe relatará, motivando-as, 

as medidas de excep,ção que houverem sido' tomadas. 
§ 4." As autoridades que tenham ordenado taes medidas são responsaveis pelos 

abusos commettidos. » 
Ora, senhor.es, diz S. Ex. que o Congresso não tinha absolutamente que tornar 

conhecimento dos factos. 
O Sn. GOMES DE CASTRO - Approvar ou reprovar. 
O Sn. RAMillO BARCELLOS - Tornar conhecimento para arprovar, reprovar ou 

suspender ... ainda não. l a chegando precipitadamente a este ponto. Ha outros a inda 
a liquidar. ' 

O honrado Senador declarou que a Constituição manda o Presidente da R epu-
blica convocar immediatamente, depois de decretado 0 sitio, o C0ngresso. 

O Sn. GoMEs r>E CASTRO - Manda porque para conhecer do sitio decretado pelo 
Governo é preciso que o Congresso seja convocado. 

O Sn. RAMIRO BARCELLOS - Não é esta a conclusão a tirar. A Constituiçi:io 
nada determina a este respeito. 

O Sn. GOMES DE CASTRO - Determina, dando do Poder Exi;;cutivo o dir.eito de 
convoca r extraordinariamente o Congresso. 

O Sn. RAMIRO B11RcE1.1.os - Para a caso de declaração· de guerra ou commoção 
intestina. 

("') Este discurrn não foi revisto pelo orador. 

DOCUMRlffOS PARl.AMENTARl>S, - VOL .. JV. ;IO 
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O SR. GOMES DE CASTRO ~ Isto é outra questão. 
Ü SR. RAMIRO BARCELLOS - Para o caso de julgar-se o estado de sitio foi bem 

ou mal determinado pelo Poder ·Executivo a Constituição silenciou. 
O honrado Senador tirou uma illação do facto de poder o Congresso suspender 

o estado de sitio. 
O SR. Goi.ms DE CASTRO - Sim, porque não ha disposição que seja inutil. 
O SR. RA!\IIRO BARCELLOS - O facto póde dar-se sem a convocação do Congres-

so. Supponha V. Ex. que o Poder Executivo em março, abril ou fevereiro decreta 
o estado de sitio. O Congresso que ·se reune em maio encontra o estado de sitio. 
O Congresso póde suspender immediatamente ! Ahi está o ca;;o a que se refere a 
C:onstituição. 

Não ha outra interpretação a dar, desde que, marcando a Constituição os casos 
em que o Congresso póde ser convocado extraordinariamente não determina que o. 
faça quando houver declaraçã:> de estado ele sitio peío Poder Executivo. 

o SR. GOMES DE, CASTRO dá t.:m aparte. , 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Essa distü~cção V. Ex. póde fazer, mas não póde 

determinar que seja acceita egualmer.le pelo espírito dos outros que tambem estudam 
a Constituição. 

O SR. GOMES DE CASTR0 - Não digo que V. Ex. ;iense assim. 
O SR. RAMIRO BAR CELLOS - Portante, está liquidado este ponto. (Trocam-se 

apartes). 
O Sr. Presidente da Republica, deixando de convocar o Cougresso immediata-

me11te depois de h aver decretado o estado de sitio",. não offencleu di sposição alguma 
expressa da Constituição. I 

o SR. COEDHO E CAMPOS - Apoiado. 
o .SR. RAMIRO BARCELLOS - If isto que precisa ficar liquid~do. 
Agora, vamos ao outro ponto. Pelo § 30 do a:rt. 80, o Presidente da Republi

0

ca 
tem de relatar ao Congresso quaei; os actos praticados em virtude 'das necessidades 
determinadas pelo sitio, e, si o Cpngresso approva estes actos, qual a conclusão a 
tirar? 

Os precedentes do €ongresso são os seguintes : entendeu-se que, combinada a 
disposição do art. 34, que deve approvar ou reprova r o sitio, declarando que ;,.s 
medidas tom.adas lhe seriam sujeitas, o que el\e tinha de approvar não era a decre-
taçãô do sitio, eram 'as medidas t9mad as durante o sitio, o que parece muito- mais 
logico e natural, porque a decretação dõ sitio em si não representa cousa alguma; 
os actos não foram excluidos desta determinação; portanto, o que se tem ele approvar 
são os actos determinados pela apwovação do sitio, Negtas condições, a Constituição 
já tem suas tradições, nunca se sahiu deste caminho; foi esta sempre a interpretação 
constitucional. 

O SR. GOMES DE CASflW _., C,orrnptella não é praxe. 
O SR. R AMIRO RARCELLOs - Na opinião de V. Ex. 
O SR. GOMES DE CASTRO·- Na minha opinião- só, não; na opinião dos commen-

tadores da nossa lei fund amental, como o Sr. João Barbalho e outros. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - O Sr. João Barbalho foi Senador, e mesmo durante 

o tempo em que S. Ex. era Senad\}r o Congresso assim procecfeu. 
O SR. GOMES DE CASTRO -· J'1as elle combateu. 
o SR. RAMIRO BARCELLOS - Era minoria. 
O SR. GOMES DE CASTRO - A verdade começa sempre ass im, pel a minoria. 
O SR. R11MlllO BARCELLOS - Não ha du·,1;da; muitas vezes a verdade não está 

com a maioria , inas, felizmente op infelizmente, para poder haver equilíbrio social, 
tem-se adaptado que o que a maiqra pensa é o que se dà . 

Agora, vou prnvar que os actps são cousas concretas, sobre as quaes temos de 
nos pronunciar, que podemos apwovar ou reprovar. Vou me referir á mensagem 
do Sr. Presidente ela Republica, da ndo conta de seus actos. 

Senhores, ha dous modos de ver as cousas ha o modo concreto e ha o modo 
pratico, digamos, o modo abstract\l. 
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S. Ex., tomando a lettra ' de uma redacção, que julgo não estar bastante cor-
recta, investe contra a autori•lade que manda a mensagem, servindo-se apenas da 
redacção, a que faltou ao Sr. Presidente âa Republica accrescentar um S. R. -
salva a redacção como nós fazemos em nossos projectos. 

Os factos, Sr. Presidente, são do domínio publico ... 
O SR. COELHO E CAMPOS - Apoiado. 
O SR. RAMIRO BARCELLos ~ ... passaram-se em nossa presença, nesta Capital, 

e V. Ex., que tanto está condoído da sorte dos indivíduos enviados para o Acre, 
está esquecida de que essa cafila de desordeiros andava a perturbar todo o trabalho, 
toda a vida de uma grande cidade, quebrando combustores, ameaçando todo o mundo, 
derribando e queimando os vehiculos das comP.anbias de bonds, produzindo emfim · 
toda a especie de desordens para cançar a policia. 

Ignora V. Ex. que estes individuas não agiam expontaneamente? Que tinham 
chefes, envolvidos no movimento revolucionaria, que os atiraram ás ruas aprovei· 
tando-se dos máas instinctos desses indivíduos? ! 

No emtanto, por um mero equivoco de redacção, vem V. Ex. dizer ao paiz 
inteiro que é tal a malvade·z, o espírito tyrannico daquelle a quem está entregue <> 
exercício do Poder .Executívo, que elle manda, como nos tempos barbaros, prender 
indivíduos, só para obter delles o depoimento. 

V. Ex. está, pois, fazendo obra apenas, por uma má redacção, contra aquillo 
que os factos estão mostrando que foram medidas, aliás não tão energicas como 
deveram set" tal o estado de desordem, de a narchia, e vergonhoso para o paiz, ver-
_gonhoso para o Governo, vergonhoso para as instituições e P.ara a civilização elo 
Brazil. 

_ Mandou indivíduos para o Acre! ... Mas, então o Acre, para onde mandamos 
officiaes e soldados do nosso exercito para cuidarem 'dos interesses nacionaes, não 
pode ser um Jogar de desterro de accõrdo com as normas constitucionaes, dado o 
estado · de sitio, para esses desordeiros e faccinoras que infestavam as ruas do Rio 
de J aneiro? 

Ha de permittir S. Ex. que eu encare isto sob outro ponto de vista, como teste-
munha, como contemporaneo dos factos, e não deixe passar os conceitos do Sr. 
Senador, servindo-se de um equivoco, ou de erros da mensagem, provenientes de 
má redacção. 

O SR. BARATA RIB.EJRO - Mas, são erros da mensagem que ·ficam nos archivós 
da historia. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Hão de ficar, inclusive os depoimentos, para mos-
trar por toda a parte a gravidade claquelle período e a seriedade da mensagem. 

Os factos, Sr. Presidente, são ele hontem; e clelles todos nós fomos testemunhas, 
e ninguem, quem quer que seja, poderá a~cusar o Governo por ter reunido aquell::t 
cafila ele desordeiros, de anarchistas, de perturbadores da ordem publica, para des-
terrai-os por algum tempo, arr"dando-os deste campo de acção, onde nada mais 
foram do que instrumentos de ambiciosos politicos, que querem subir a ~ado transe. 

O S11. COELHO E CAMPOS - Justo. 
O SR. RAMIRO BARCELLOS - Senhores, si a lguma censura merece o Governo 

no exercido do sitio, será apenas esta : o Governo foi mais que fraco, ou, melhor, 
empregou fracamente a medida .extraordinaria. 

Agora, quanto ao resultado dos processos, que cu lpa tem o Governo de que 
a nossa legislação, a este respeito, seja tão imperfeita? '! 

O SR. A. AzEREDO - E isto está consignado na propria mensagem. 
O Sj<. RAMIRO BllRCELLOS - Sim, senha~. 
Haverá um outro facto que não esteja dentro ela medida com que armamos o 

Governo naquella ernergencia? 
Absolutamente não, e si me fõra dado manifestar a minha opinão, diria que 

crimino o Governo, sim, por não ter usado da medida excepcional do sitio á a ltura 
ela en~rgia que el1a lhe emprestava. 

O Governo ·foi mais qu.c bondoso, ~cnhores, no emprego do sitio, Para mim, o 
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unico estado de sitio cal?az de collocar os desordeiros, os revolucionarias de todos o~ 
tempos, os ambiciosos de posições politicas, que só tentam subir por meio de desor-
dens (apoiados), seria, Sr. Presidente, o estado de guerra, usado constantemente em 
outros paizes. 

Em todo caso, Sr. Presiden te, houve uma parte da critica do nobre Senador que 
me toca, porque fui eu quem, ao chega r a esta Casa a mensagem do Poder Execu-
tivo, propoz immediatamen_te a medida. Entretanto, si S. Ex. estivesse presente 
áquella sessão ... 

O SR. GOMES DE CASTRO - Estive presente por occasião da prorogação. da 
medida. 

O Sll. RAMIRA BARCELLOS ~ .. .' ou viria a justificação que então· fiz·. 
Disse que o estado de sitio, que então propunha, era necessario para apurar res-

ponsabilidades, porque no nosso paiz se abusava extraordi nariament.e de uma medida, 
aliás muito liberal e muito boa - o habeas-corpus; que, si rião se concedesse desde 
logo o estado de sitio, no dia seguinte todos os implicados estariam munidos de uma 
ordem de ha.beas-co-rpus, e o Governo que na impossibilidade de fazer-lhes sentir o 
peso da lei. 
· Foi só por este motivo que pressurosamtnte apresentei o projecto estabelecendo 

o sitio para apurar responsabilidades. 
Este é o facto, Sr. Presidente, facto que é éle hontern, por assim dizer, e qu.; 

foi discutido nesta Casa. 
Consoante, pois, com a att itude que sempre tenho mantido, attitude que, entendu 

deve ser mantida por todos, quantos teem responsabilidades na Republica, desejo, 
Sr. Presidente, que não haja possibilidade, que jamais o Brazil possa compartilh'ir 
da sorte das suas irmãs da Amer\ca do Sul, que, por assim dizer, atravessam um 
periodo_ ininterrupto de revolu_ções ~oliticas. 

Approvo, pois, Sr. Presidente, os actos do Governo sujeitos ao conhecimento. do 
Congresso, porque observo que ell1~s não foram em cousa ·alguma a lém da medida 
dada ao Poder Executivo1 -<> esta<)o de sitio. 

E' o que tinha a dizer. Que c~da um de nós tome o seu quinhão de responsabi -
lidade, pois que fomos testemunhas e contemporarieos destes factos, e eu os observei 
de visu. 

Assim, que vote cada um corpo entender. Por minha parte, não tenho sinão 
motivos para applaudir o procedim~nto do Governe nessa emergencia. 

1'enho concluído. - -

O Sr. Gomes de Castro - Sou obrigado a volta r á t1 ibuna, fatigando a 
attenção do Senado, porque não posso deixar sem protesto imputações injustas \! 
proposições que considero erroneas, Não disse, não podia di~er, não está nos meus 
habitos, que o Sr. Pres idente da Republica , ou algum de seus a uxiliares era um 
perverso. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Desde que V. Ex. d'tirmou que elle mandou pren-
der individuas para arrancar-lhes depoimentos, não "na duvida que o considera um 
perverso. 

O SR . GOMES DEl CASTRO - Ep di-sse o que di z o relatorio do Sr. Presidente da 
Republica, que foram presos variqs individuos, cujos depoimentos interessavam ao 
descobrimento dos implicados no q10vimento sedicioso de i4 de novembro. 

O SR. RAMlllO BARCELLOS j\1as eu mostrei a V. Ex. que se trata de indivi-
duas envolvidos. 

O Sn. GOMES DE CASTRO Não vi a demonstração disto, nem o relatorio o 
aíllrma. Os envolvidos no movimento sedicioso seriam réos, não podiam ser testem-
unhas. Mas eu resalvei as intenções do Governo, affirmando que não o julgava 
capaz de tal perversidade. 

Pouco me importa que chegue ao Sr. Presidente ela Repubiic.1- o contrario disto; 
contesto, porque n.ão é verdade. Combati, como devia , um acto arbitrari·o e violento, 
nã0 injuriei, ~attribuin,êlo-lhe uma qualidade, que nenhum 'acto seu mll a utorizava a 
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attribuir-lhe. O honrado Senador pelo Rio Grande de Sul tirciu ·uma il!ação, não 
affirniou ter ouvido o conceito, que contesto. Ao conti-ario, o nobre Senador por 
S. Paulo affirmou ter-me ouvido a pal avra injuriosa referente. ao Sr. Presidente da 
R epublica. Aflirmo a S. Ex. que ouviu ma l, e aconselho-o a que recor.r.a ao illustre 
Dr. Murtinllo, pois está soffrendo dos ouvidos. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Não estou soffrend.o nem dos ouvidos, neri; '.do 
juizo. 

O SR. GoMES DE CAsrno - Por não me parecer isso foi que dei o conselho; não 
o acceite V. Ex. e pense de mim o que quizer. Já aqui me achou V. Ex. quando 

·entrou nesta Casa, contento-me com o conceito que encontrou a meu respei.to. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perdão ; não leve V. Ex. a questão pa ra o terreno 

pessoal. 
o SR. Goims DE CAs·i·Ro - Não é esse o meu inttnto; Únha porém necessidade 

de repellir uma imputaÇão, que podia prejudicar-me f6ra de aqui. · 
O SR. FRANCISCO, GLYCERIO - Sabe-se que V. Ex. é um lrnmem de . coragem e 

n.!o iria chamar de perverso. o P;·esidente d~ Republica n~ fim do seu governo". 
O SR. GoMES. nF. CASTRO - Não o chamei no fim, como não ~ chamari:;i no 

principio, porque o meu modo de proceder não varia com a m»ior ou m~nor duração 
do Govenio. · · · 

Affirmou o honrado Senador pelo Rio Grande do Sul que os desterrados para o 
Acre foram intsrumentos de outros ambiciosos, qu.e procuravam subir, e que eu não 
podia ignorar esse facto de todos conhecido. Pois eu ign.orava. O que corria de 
publíco: o que eu sabia era que as scenas de turbuléncia ' que agitavam a cidade! 
ünham por motivo a · 1ei da vac,cinaç'ão ohrigatoria. e por fim a sua ' revogação, nada 
mais. O Governo nã·o parecia ameaçado; ninguem pedia o estado de sitio. S6 dei,ois 
do prónunciamento da Escola Militar, tomou o facto um aspr.cto politico, e pediu-se 
o sitio, exactament~ quando tinha desappa recido o facto que p<'diá legiti'mal-o, pois 
estavá jugulada a desordem ·e reauzida á obediencia o ~eu mais formidavel elemento. 

Não paétuo coni a 'deso'rdem, nem ·c1ou minhas sympathias aos que as promo· 
vem; não sou, porém, insensivel àos 'soffrimentos alheios, e acredito que muitas 
vezes é o Governo o· melhor factor ·nessas commoçõe> intestim~. Quando combati 
aqui a prorogação do estado de sitio, tive occasião ele declarar que preferia o governo 
do Sr. Rodrigues Alves ao que pudessem dar-nos os autores de movimento· sedicioso, 
si elle triumphasse. Não sou, portanto, um suspeito. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Quando não tivesse dito isto-, V. Ex. seria consi-
derado insuspeito. 

O SR. GOMES nE CASTRO - Agradeço a V. Ex. Não creio, Sr. Presidente, que 
o apoio que o Congresso presta ao Governo deva chegar ao pon~o de proceder cont ra 
a Constitt•ição e approvar actos que a violam. 

O SR. FRANCISCO GLvcER1o - Então boa intenção quer di'zer apoio incondi-
cional? 

O SR. GOMES DE CASTRO '- Si o dissesse, não seria o invêntor da phrase, e nem 
seria a primeira vez que fosse ella proferida . 

O SR. FRANCISCO GL\'CERJO - Não será a primeÍl"'.l inju&tiça que V. Ex. lança 
ao Senado. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Não me argue a conscienci:.t de ter feito uma injus-
tiça ao Senado-. T alvez pense o nobre Senaddr qu e é injustiça á sua pessoa algum" 
palavra que ·me tenha escapado; ao Senado, nunca. 

O SR. FRANCJSco GLVCERIO - A mim, não. 
O SR. GoMES DE CASTRO -'- Parece-me, senhores, que a questão que agitei 

merece a attenção do Sena:do. Affirmei e provei, lendo os artigo& da Constituição, 
que nenhum: delles sujeitou á: approvação do Senado os actos d9' Executivo dura1Jte 
o estado de sitio; que nem podia· sujeitar a: essa approv~ção, porque, si os actos eram 
conformes aos preceitos constitucionaes, não precisavam d~ll a; si eram contrarias 
a esses preceitos, não a podia conceder o Congresso. O que estava dependente da 
approvação do Congresso é o sitio declarado pelo Executivo na ausencia do Con 
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gtesso, e citei o texto expresso do § 2 1 a,rt. 34 da Constituiçã:i da Republica. Esp~
rava a refutação de meus a rgumentos e a indicação do texto constitucional, que 
sujeitava á approvação do Congresso os actos do Governo em estado de sitio. Não 
ouvi nem uma nem autra cousa. O nobre Senador pelo Rio Gra nde do Sul apenas 

me oppoz os precedentes , para os quaes não sabe si eu teria c011corrido, porque não 
consultou os Annaes do Senado. 

Os precedentes contra lei expressa são corruptelas, não fazem ai-estos; e a sua 
reproducção apenas põe em evidencia a tibieza e a cumplicidade de quem os devia 
repellir e condemnar. 

Não posso asseverar ao illustre Senador pelo Rio Grande si 'tomei parte ou não 
nas 'leis que abriram caminho á que hoje se pretende vota r. Não tenho sobre· isso 
lembra nça alguma. Quando as tivesse suffragado com o meu voto, o que não creio, 
não estaria impedido de combater este projecto; não aspiro á immobilidade; ma ior 
reflexão, mais meditado exame do ponto da r-me-hi a a convic~ão que tenho. O que 
não me pMece razoavel é inxocar um erro para justíficar Olltro . appella r para as 
duas violações .commettidas para apadrinh!ir terceira violação. 

E note o· Senado, a approvação dos actos no caso ver.tente teria maior gravidade, 
porque os si tios decretados pelo Sr.; Presidente da Republica foram actos abusivos, 
pôrque não se baseavam nos unicos factos em que a Constituição autoriza medida 
de tanta ponderação, e, no patTecer insuspeito ,da illustre Commissão do Senado, 
não ser'!:iram sinão para desprestigiar essa mesma meélida. 

E não são para q.dmirar., Sr. Presidente, estes tactea mentos, quando estames 
em regimen novo, pr.a ticando uma Constituição mal conhecida , mal estudada. O 
que seria, não só para admirar, mas para entl'istecer, não tenho duvida em repetir, 
é que se repetisse um erro sem outro motivo· sinão dfl já ter sido commettido. 

Quando recusei meu voto á prorogaç'ão do sitio, concedido ao Sr. Rodrig ues 
Alves, declarei, sem pl'ovocação dr ninguem, muito espo'ntan:'.'!·1mente, que o havia 
concedido ao Sr. Prüdente de Ms1raes. O nobre Senador pelo Rio Grande do Sul 
levou muito a mal esta minha incóherencia , que a diversidade da~ circumstancias 
sufficienten~enfe explicava ; entretapto, Sr. Presidente, eu esta•.ra em situação i'den-
tica á do nobre Senador; S. Ex. vecusava o sitio ao Sr . PruâGn te de Moraes .. . 

o SP .. A. AzEREOO - E eu tambem. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Mas concedeu-o ao Sr. Rodrigues Alves; eu recusei 

- a este e concedi ãquelle. A minha i::ulpa era a de S. Ex., ainda qu ando fossem iilen-
t icas • as circumstancias nos' dous easos. E sou eu o unico incoherente ! 

Já disse que não tinha lembrança de ter concorrido com o meu voto pat;a a exis-
tencia das duas leis· invocadas para justificà r o projecto. Quando o tivesse feito, o 
que não creio, 1Íão fi caria obriga~o á · reincidencia. O qtie está boje em debate não 
é uma questão de facto, susceptiv(:ll de 'apreciações diversas, é uma disp.osição cons-
titucional; concebida em termos expressos e da maxima clareza. A Constituição dis-
põe, no já citado § 21 do art. :l4· ,que compete ao Congresso approvar ou suspender 
o sítio que ' houver sido 'decla rado pelo Poder Executivo na ausencia do Congresso. 
E como não ha n<i lei palavras ·sµrperAu.as, conclui que o Pr~-;idente da Republic" 
era por está disposição · ohrii<ado· a convocar extraordina riamente o Congresso, pois·. 
passado o termo do sitio, não ser ia mais possivel suspendei-o sl se aguardàsse " 
reunião ordinaria. . . . 

O Sn. COELHO E CAMPOS - Em França é assim. 
O Sn . GoMES DE CASTRO - ássim deve ser entre nós, ~ob, pena de ficar lettra 

morta uma disposição constituciorial em assum'pto da maxima importancia. 
· O Sn. COELHO E CAMPOS - Mas não temos lei quP. ord'll1e. 

d Sn. GOMES OE CASTRO - T r mos a melhor das leis __:_ a Constituição. E' tam .. 
fiem expresso nesta que o Poder J,3:xecutivo só póde declarar · o sitío 'na ausencia do 
Congresso quando a Patria correr imminente perigo. Verificava-se esta condição? 

Não; não se yerificava, nem ~a quem o affirm e. 
O SR. FRANCISCO GLvCERIO - · Vou responder a V. Ex. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Ouvirei ·a resposta. E' tambem condição expressa 
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que a prisão, medidí1. de exoepção contra as- pessoas, não seja em Jogar destinado 
aos ~éos de crimes communs. Respeitou-se esta recommendação constitucional? 

O SR. COELHO Il CAMPOS - A presumpção é esta. 
O SR. Go~ms DE CASTRO - Perdoe-me o nobre Senador; era obrigação do 

Governo declarar, indicando o Jogar em que forí).m presos esses cidadãos. 
O SR. MoN1z FREIRE - Não ha reclam acão alguma. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Não sei; mas desde quando o silencio da victima 

importa a confi•são da legalidade do acto que a violenta? Por este argumento os 
desterrados do Acre estão satisfeitissimos. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Não quero dizer tanto mas foi uma boa medida. 
O SR. GOMES OE CASTRO - V. Ex. o diz. 
No § 3° do art. 80 dispõe a Constituição: «Logo que se reunir o Congresso, 

o Presidente da Republica lhe relatará, motivando-as, as medidas de excepção que 
houverem sido tomadas. n 

Desta disposição conclue o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul que relatar 
ao Congresso os factos é dar \:! este,o direito do julgal-os. Parece-me que a conclusão 
a tirar era que relatar os factos ao Congresso era dar-lhe conhecimento delles. 

O SR. MONIZ FREIRE - Para que fim? . 
O SR. GOMES DE CASTRO - Para promover a responsabilidade pelos abusos com-

mettidos e não para approvar actos legaes, que não carecem de sua apprnvação, "<•·u 
illegaes, para os quaes lhe fallece competencia. Foi, como de costume, brilhante 'l 

discurso do illustre Senador pelo Rio Grande do Sul, ·mas ha de S. Ex. permittir-me 
dizer que não encontrei nelle a prova da legalidade do projecto que combato. E~sa 

prova promette-a o nobre Senador por S. Paulo. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Convincente e esmagadora . 
O SR. GOMES DE CASTRO - Não duvido, e V. Ex. não terá g loria com isso, con-

hecida a fraqueza do contendor. . 
Sr. Presidente, avalio pelo meu o cançaço do Senado; perdoe-me elle, attendendo 

a que fui obrigadp a esta réplica pela consideração que me merece o nobre Senado1· 
peLo Rio Grande do Sul. Vo~o contra o projecto. 

O Sr. Francisco Glycerio (1) - Sr. Presidente, dada a notoria competencia 
do illustre representante do Maranhão, não se poderia esperar uma melhor defesa 
dos actos do Governo do que a feita no discurso que S. Ex. acaba de proferir. 

Em verdade, Sr. Presidente, um homem jusrisconsulto, um orador. parlamentar 
de sua estatura . .. 

O SR. GOMES DE CÁSTRO - Nunca o fui e nunca me tive por tal. Outros se 
teem , com ou sem razão. 

O SR. FRANCISCO GLYCERJO - ... foi, com Jamentavel desillusão para o Senkdo. 
ater-se ás questões, aos casos mais miudos· .e mais sem importancia no ponto de 
vista social, juridico e politico; taes foram as referencias feitas pelo honrado Senador. 

O honrado Senador começou extranhando uma expressão contida na mensagem 
do Poder Executivo - qual seja a de «interregno constitucional 1i . Mas, Sr. Presi-
dente, essa expressão é correctissima, é uma fórmula juridica pela ·qual se assignala 
o estado de suspensão parcial ou total da constituição de um paiz. Desde gúe em 
uma parte do · te_rritorio da Republic'(l, um a ou mais disposiçõ·es constitucionaes são 
suspensas, dá-se, por virtude desse facto, um verdadeiro interregno constitucional, 
e a Constituição não está em execução. 

O SR. MAl{'flNs TORRES - São suspensas as ga·ranti as constitucionaes e não a 
Constituição. São cousas diversas. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Não é uma cousa diversa. As garantias constitu-
cionaes não estavam na propria Constitui ção? Para gue 'se promulga uma Consti-
tuição sinão pa•ra manter as garantias constitucionaes? 

Si essas são suspensas, ha um interregno. (Ha varias a.partes.) 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 



152 -

Mas, senhores, peço. a attenção : que é uma constituição · politica, sinão -a· consa-
gração fundamental das garantias? ' 

Si estas se suspendem, repito, ha um interregno constitucional. llfais ainda : 
basta que uma só dellas se suspenda. (Trocam-se mu.itos apartes.) 

Acabei de dizer que é basta nte que uma só disposição constituCional seja suspensa 
para se dar o verdadeiro interr.egno constitucional. (I-la va.rios a.partes). Os nobres 
Senadores se insi.H·gem inutilmente. Em França, quando . se decretou, no tempo de 
Grévy, o estado de sitio, aquelle notavel homem politico e jurisconsulto chamou-o 
verdadeiro estado constitucional, impugnando aquelles 'que o chamavam interregno 
constitucional. E a razão da maioria foi contraria á daquelle illustre jurisconsulto 
e parlamentar. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Chamava be·m. 
O SR. FRANcrsco GLYCERio - Eu · não disse que G'révy cha1nasse bem ou mal; 

disse que, quando aquelle notavel homem de estado, qu~lifico~ dll consti~uciona l ü 
estado de sitio, pois que elle era regulado pela propria Constituição, que o estabele-
cera, esta razão não foi acceita pefa corrente· de jurisconsultos que tinham assento 
no Poder Legislativo, pois que entendeu a maioria desse poder ·que, longe. de · ,5er 
um estado ·constitucional, era o estado de sitio um interregno constitucional. A 
expressão, portanto; não !]odia causar estranheza nos labios do Presidente da :\'{epu· 
blica ·dos Estados Unidos do Brazi(. · 

O riobre Senador pelo Maranhão extranha qtte o esta~·º de sitio pr.orogado peÍo 
Podér 'Legislativo e promulgado pelo Executivo, o fosse para apurar responsabilidades. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Quem o disse foi o Presidente da Republica. .. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Isto é facto que encontra precedentes em nosso 

systema politico. O Sr. ~enador pelo Maranhão,. mesmo, como bem lembrou-se o 
nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, votou o estado de sitio solicitado pelo 

1 ' ' Governo do honrado ~r. Dr. Prudynte de Moraes, para o fim exclusiyo de apurar 
responsabilidades. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Nã,o dis~e isso. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - E, no emtanto não hou ve uma revolução; occor-

reram sim uma aggressão, um a~sassinato' no Arsenal de Guerra, e, para o fim 
exclusivo de ·apurar r~sponsabilida,des, para mandar pára Fernando , de Noronha 
Senadores e Deputados, S. Ex. não se sentiu melindrado para no Senado, levantar 
o seu protesto em beneficio das gprantias 'ioladas dos membros das duas Casas 
do Parlamento ! · 

Em novembro de 1897 pediu-se o estado de sitio para apurar responsabilidades 
(Trocam-se muitos apàrtes.) 

Peço attenção. Disse o honrado Senador que a revolução foi jugulada na mesma 
n'oite de 14 de novembro. Mas a revo luÇão 'estava nas ruas dirigida por militar e sob 
o commando de um gene.ral do exercito. · . 

Então, pelo .facto de haverem perdido os revoltosos a priineira ac,ção, seguir-se-
hia forçosamente que il n::volução estava terminada, aqui e em outros pontos? 

A prova do ·contrari9 teve o Sr, Senador nos factos que se .segu iram, occorricl\s 
no E~tado da Ba.hia, nàturalmente filiados á revolução do Rio de Janeiro. 

O SR, GOMES DE CASTRO. - Ql\em disse isto a V. Ex, ? 
O SR, FRANCISCO GLYCERIO - Perdôe-me o nobre Senador. 
Eu sei que S. Ex. não gosta de ouvir com tranquillidade e resignação as opiniões 

contrarias ás suas. 
O SR. GoMES DE CASTRO - Fique com ellas. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO -·. E' preciso r-esignar-se, em que pese ao nobre 

Senador, a ouvir as opiniões contrarias ás suas. 
Mas o facto é que não se pódç, e isto é sustentado pelos commentadores, deli-

mitar quando começa e quando acaba um movimento sed.icioso, ·do modo que o 
estado de sitio póde servir não para o primeiro acto dessa revolução, mas para os 
subsequentes. 

UMA Voz - E' um estado de sitio para factos futuros, quando a Co.nstituição 
manda que a medida seja restricta. 
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O SR. FRANCISCO GLYCERIO - O honrado Senador, . Sr. Presidente, extra'.nhou 
que se prendessem os desordeiros.,: 

O SR. GoMlis DE CASTRO - lnjustiça que não fiz a esses ·homens, porque não 
os conheço, não os qualifiq1'1ei dessa maneira. · 

O SR. RAMmo BAllCELLOS - Nem os podi a conhecer, porque fo~maram barrica' 
das nas ruas e impediram que viessemos ao Senado. 

O SR. GoMES· DE CASTRO - E' qiie o nobre Sem1dor por S. Paulo está a, me 
attribuir cousas que não disse. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Tratava-se de individuos implicaâos no movimento, 
que estavam fazendo desordens., verdadeir.os coréos. 

O SR. FRANCISCO GLvCERIO - O nobre Senador pelo Maranhão concede-me a 
palavra por . alguns momentos? (Risos.) 

O Sn. GOME& 'DE CASTRO - Hei de interromper a V. Ex. sempre que entender, 
mas nunca de modo inconveniente como V. Ex. procedeu hoje. · 

O Src FRANCISCO GLYCERJQ. - Perdôe-me o nobre Senador porque; ha de V. Ex. 
de_clarar-se tão magoado comm igo, commigo que o aclrniro tanto (riso), que o estimo, 
que o adoro! 

O SR. GOMES DE CASTRO - Só se adora a Deus. 
O SR. FRANCISCO Gr.vcmiJo _:.___ Um homen1 de talento, como o nobre Se11ador 

é quasi um deus. (Riso.) 
O SR. Go~ms DE CASTRO - V. Ex. ha de permittir que ·nãc responda. <Quasi 

um deus! 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - O nobre Senador extranhou que o Governo pren-

tíesse desordeiros ... 
O SR. GOMES .DE CASTRO - Não disse desordeiro. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO -,- Eu é ·que estou dizendo. 
O nobre Senaç!or extranhou· que o Governo p.rendesse, na opmao de S. Ex. -

ci'dadãos - na minha opinião - desordeiros .-- pa ra deporen;i na policia. 
Em pdmeiro logar, as proprias testemunhas podem ser presas para o rnspectlvo 

aepoimento. 
Nunca o depoimento foi acto voluntario como aprouve dizer ao honrado Senador. 
Mas não se tratava de testemumhas; tratava-se - attend a- bem o Senado para 

que o publico possa saber qu.e o nobre Senador pelo Maranhão não teve tempo de 
estudar perfeitamente a questão ... 

O SR. GOMES nE CASTRO - Porque VV. EEx. não consentem que se estudem 
as qu,estões e pedem dispensa de interstício para tudo. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Vou repeti r; Sr. Presidente, o que estava a dizer, 
porque o nobre 'Senador me interrompeu. 

Não se tratava de testemunhas, tratava-se de in<liciados em crimes, em crimes 
de damno, e o nobre Senador pelo Maranhão, que tanto se in'teressa pela defeza dos 
direitos inciividuaes, esqueceu-se dos desordeiros que queriam lançar esta cidade em 
plena escuridão para sequeal-a. 

Ahi o honrado Senador não se recordava da• defeza 'dos <tito,; interesses s'eciaes 
vinculados á civilização brazileira, tão cruelmente desrespeitada pelos desordeiros. 

O nobre Senador torna-se assim defensor daquelles que quizeram lançar a 
Capital nas trevas para melhor perpretarem o seu saque. S. Ex. se éxalta com a 
simples hypothese de um individuo ferido em sua liberdade, esquecendo o attentado 
maximo á civilização da capital do seu pa iz. S. Ex, não podia vir desempenhar-se 
dos seus deveres de Senador, porque não tinh:;i livre conducçã.o nas ruas nesses tres 
ou quatro dias de tormentosa revolução. 

·O Sn. GOMES DE CASTJW - A unica vez que corri risco sério nas ruas desta 
Capital foi por occasião dos t\Jmultos provocados pela p.olicia, no governo do Sr. 

· Ca_mpos Salles. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Os chefes de familia fizeram a defesa de suas 

casas a rmados contra os sediciosos. E é dessa gente que agora se lembra o honrado 
Senador 1. 
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Insurgiu-se o nobre Senador contra prisões para depoimentos . Não se tratava 
sómente de depoimentos; fizeram-se prisões de indiciados nos crimes contra.rios â 
propriedade e á segurança do Estado. 

O SR. GOMES PR CASTRO - Foi o Sr. Presidente da Republica quem o disse. 
O SR. FRANCISCO GLYCE!l1IO - O nobre Senador não vae perguntar ao Presi-

aente da Republica como pensa para regular sua conducta e praticar actos; agora 
é que, indignando-se contra a simplicidade da mensagem, procura occultar o que 
todos nós, como V. Ex., presenciamos. 

O SR. GoMES DE CASTRO - Não é esta a · questão; a questão é que o Sr. !?resi-
dente da Republica diz que foram presos varios indivíduos por serem necessarios 
seus depoimentos. ' 

O SR. FRANCISCO GLVCERIO - O nobre Sen~dor não ~e len•brou disto quando 
votou, em 1897, o estado de sitio sómente. para apurar responsabilidades. 

O SR . GoMEs DE CASTRO - Não ha tal. 
O SR . FRANCJSCO GLvCERIO - Foi exactamente isto. 
Mas, Sr. Presidente, muito se estendeu S. Ex. tratando da ajprovação do estado 

de sitio. 
E' uma questão que não tem importancia nenhuma. 
o Sn. GOMES DE CASSTRO - Tem a maxima importancia. 
o SR . FRANCISCO GLYCERIO - De que é que se trata? 
De approvação de acto~ praticados pelo Po'der Executivo. Taes actos estão sub-

mettidos ao exame do Congresso., devem ser· por este examinados, segundo é corrente 
na Constituição~ § 3 do art. 80 ' · 

O Congresso, examinando-os ~ acha ndo-05 em devida 16rma, approva-os ou 
não õs approva. 

O SR. Gmms DF. CASTRO - 1Não precisam de approvação, r.este caso. 
o' SR. FRANCISCO GLYCERIO -- Mas, meu Deus! O nobre Senador está armando 

o Poder Executivo de facu ldades yxcepcionaes ! 
Então o Governó pratica ac~os excepcionaes e não os sujeita á approvação do 

Congresso? · _ 
o SR. BARATA RIBEIRO -'- Po,r uma razão : porque a Constituição diz quaes são 

os actos que o Presidente da Republi'ca- póde praticar. · 
O SR. FRANCISCO GLvCERIO ·.- Mas o Congresso precisa saber exactamente si 

o Poder Executivo se desempenhciu legal e correctamente das attribuições conferidas 
pel,a Constituição. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Contentando-se com uma mensagem que nada diz. 
O SR. FRANCISCO GLvCERTo ~- Desde que a Constituição diz que ao Poder Exe-

cu~ivo cabe, no exercíci o de. su.~sJtmcções, prati~~r ~aes e taes actos, nunca o Legi s-
lativo, dentro das suas attnbu1ço~s , nem o Jud1c1ar10, dentro das suas, tem compe-
tencia para examinar si ? Exec~tivo se houve ou não oem no exercício das · suas 
funcções. 

Isto se cha1:ia apoio incondic jonal. 
o SR. BARATA RIBEIRO - Ah! 
0 SR'. FRANCISCO .GLvêERIO ·- Si isto não é apoio in condicio~aJ não conheço 

outro. 
o sR. BARATA RIBElRO - N~o sabia! 
O Sn. FRANCISCO GLVCERIO - Pois fiqu e sabendo o nobre Senador, que, 5oh 

a capa de Catão accusador, acaqa desc.obrindo um apoio incondicional, talvez, não 
ao1· presente Governo, m as· a governos futuros. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Ah ! Sim ! ? 
O SR. FRANCISCO G.LVCERIO ~- Naturalmente. Somos humanos, temos interess~s 

potiticos vinculados a uma ou mais situações políticas, ' que se podem inaugurar e 
necessitamos do estado de sitio. Então é mister lançar aqui ou ali essa extravagante 
doutrina de apoio incondicional a9s actos do Poder Executivo, em materia de estado 
de. sitio. 

Em nome dos princípios Iiben1es, tão esquecidos pelo nobre Senador, peço Jicen~a 
ao Senado para protestar com todr a e nergia de que sou capaz. 
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· Sr. Presidente, acredito .. ser dada completa resposta, com grande sentimento 
meu, e creio que tambem do 'Senado, ao honrado Senador pelo Maranhão. 

S. Ex. fez-se annunciar por tal fó~ma, que o Senado esperou uma dessas orações 
-demosthenicas, como S. Ex. sabe proferir. 

O nobre Senador esteve, perrnitta-rne S. Ex. que o diga, devido aos seus incorn-
modos, abaixo da sua grande reputação. 

O SR . GOMES DE CASTRO - EV. Ex. está acima da sua. 
O SR. FRANCISCO GLYCERJO - E' uma felicidade quando se consegue ergu;,r 

acima da propria pessoa a sua representação. 
Agradeço o juizo do honrado Senador, com o qual me orgulho e desvaneço. 
Assim, Sr. Presidente, vou sentar-me, fazendo apenas uma declaração. 
Aquelles a quem repugna · a noticia de que ' o Governo se esforçará por prender 

a discussão do projecto ele amnistia na Carnara á sorte do projecto que discutimos 
hão de reconhecer que nenhuma razão havia para tal suspeita, pois que os proprios· 
amigos do Governo, interessados no andamento desse projecto acceitavarn e acceita-
vam a discussão larga tal qual se está aqui estabelecendo. 

Devo accrescentar que temos o maior interesse na largueza desse debate, para 
que se apurem as responsabilidades do Sr. Presidente da Republica, sem nos preoc-
cuparmos das pessoas senatoriaes, presentes ou ausentes, que devam tomar parte 
tiesta discussão'. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. ·Barata ~ibeiro - O Senado deve presumir o temor que me assalta 
o espírito ao tornar parle nes'ta discussão, ao ouvir annunciar, pelo honrado Senador 
por S. Paulo, que o illustre veterano parlamentar, o nobre Senador pelo Maranhão, 
sahiu della esmagado, quan·do em mim concorrem, com as debilidades do meu estado 
valetudinario, a estreiteza da capacidade intellectual, que não me predestinou a tão 
perigosas porfias. 

Arrisco-me, entretanto, na temeridade de enfrentar com o' nobre Senado_: por 
S. Paulo, não obstante o esforço de ter de fitai -o na posição elevada, a que, por um 
lance da fortuna, S. Ex., como nos informou, se considera erguido. 

Acompanho o nobre Senador pelo Maranhão na interpretação do texto constitu-
cional que se refere á funcção do Poder Legislativo, nos casos do estado de 'sitio, 
decretado pelo chefe do Poder Exe·cutivo, e bastaria pensar assim para justificar.me 
elo arrojo de empenhar-me nessa discussão depois do honrado. Senador por S. Paul.:i 
que impugnou tal doutrina. 

Não é, porém, sómente esse modo de sentir, em que me apoio para discordar 
do parecer da íllustre Commissão de Constituição e Diplomacia, negando o meu voto 
rle approvação aos actos praticados pelo Presidente da Republica durante o estado 
de sitio, mas o dever de protestar contra o desacato ao paiz e ao Senado, que se infere 
da mensagem do Chefe do Poder Executivo, omi5sa e inveridica. 

Não me parece necessario repetir os argumentos com que o nobre Senador pelo 
Maranhão defendeu a doutrina que esposa, destinados a fixar as funcções do Poder 
Executivo com relação ao estado de sitio decretado pelo Chefe do Executivo. A ques-
tão se me afigu·ra cabalmente elucidada; a doutrina, constitucionalmente defendida, 
em que pese ao honrado Senador por São Paulo considerar-se victorioso com opinião 
divergente. 

A Constituição, Sr. Presidente, nesse particular é .expressamente terminante, e 
-só em tres artigos se refere aq estado de sitio: no art. 34, n. 21; no art. 48, n. 15; 
e no art. 80. 

No primeiro confere ao Congresso a faculdade de declarar em estado de sitio 
um ou ma is pontos do territoriÕ nacional, na emergencia de ag gressãõ por forças 
estrangeiras ou de commoção intestina, e a de approvar ou suspender o sitio que 
houver sido declarado pelo Poder Executivo, ou seus agentes responsaveis. 

No segundo, o art. 48, n. 15, transfere esta mesma facu ldade para o Poder 
Executivo, nos mesmíssimos termos. 



-156 

No terceiro, fallando impessoalmenté, sem duvida parà abranger as· duas hypo-
theses, a que nos anteriores se referira, e presumindo a occurrencia da segunda, 
isto é, ter sido o sitio decretado pelo Poder Executivo, traça-lhe rigorosa e expres-
samente a orbita de acção no exercício da funcção excepcional que lhe confere 
impondo-lhe, a mais, o dever de relatar ao Congresso, logo que se reunir, motivando-
as medidas de exsepção que houverem sido tomadas. 

E' tão clara a lettra constitucional que não permitte duvidar, e inferir della o 
·direito que assiste ao Congresso de approvar actos praticados Ff'IC• Poder Executivo, 
durante o sitio, é pretender alargar a esphera de acçã . ., do Congresso, em orbita que 
lhe não é permittida, para allivial -o do peso da sua verdadeira funcção const.itucional, 
que dimana logicamente dos termos claros e precisos do artigo dessa lei, uma vez 
que, especificando o legislador constituinte os actos unicos que póde praticar o Pre. 
sidenle da Republica, nos sítios que decretar, e impondo-lhe o dever de relat1.1I-os, 

·motivando-os, pretendeu que fossem conhecidos; para a respectiva responsabilidade 
de quem os ordenasse ou executasse, quando excedessem os limites traçados ·pela 
Constituição. · 

Como bem disse o nobre Senador pelo Maranhão, não ha ·.im só artigo do nosso 
codigo institucional do qual se deduza a competencia .do Congresso para approvar 
actos do Poder Executivo, e, si houvesse, logico seria concluir que lhe fosse licito 
exceder os limites traçados pela Constituição, P.raticando outros actos além dos que 
nella lhe foram indicados. ' · 

Eu quizera que os nobres Senadores que sustentam doutrina opposta a esta 
i-naiquem, porque o caso é de direito estricto, perdoe-me o uso do termo ... 

O SR. MARTINS TORRES - Então o Poder Executivo pôde eHeder de suas attri-
büições? 

O SR. BARATA RiBEJRO - Q~1e acabei de dizer? 
Quando o Constituição, pelo ~ 3° do art. 80, obrigo:.i o Chefe do Poder Executivo 

a relatar ao Congresso os actos que se tiverem praticado durante o sitio que decre-
tou, . motivando-os, implicitamente ' fez desse relatorio a base de sua responsabi lidade, 
uma vez que lhe traçou a orbita d~ acção, isto é, indicou q11'<'es os actos que. elle pode-
ria ordenar, e portanto claro é que elle não podéra exceder taes limites sem incorrer 
em responsabilidade. criminal. 

O SR. MARTINS TORRES - Ilortanto, o Congresso approva ou reprova os seus 
actos; si os approva, não incorre em . responi.abilidade: si os rejeita, é responsavel 
o .Executivo. 

O SR. BARATA RIBEIRO - O nobre Senador pelo Maranhão, com autoridade de 
jurisconsulto, disse ha pouco : actos "legaes n'ão deRendem de arprovaçáo. 

Ü Sn. MARTINS TORRES - Ü~ ! 
O SR. BARATA RIBEIRO - Si os actos praticados pelo Executivo se contiverem 

nos limites traçados pela Constit\,lição , -o Congresso não tem que approval-os nem · 
reprovai-os. ainda qu'e lhe desagradem, uma vez que não tem competencia para 
reformar a Constituição. Ha de epgulil-os. 

O SR. MARTINS ToRRES - Cpmo acceita . a responsabilidade? 
O SR. BARATA RrnEmo - qecretará a responsaf;ilidade quandó os actos que 

lhe · forem relatados não se conformarem ao preceito constitucional, excederem-no. 
O SR. F1?ANcrsco GLvCERIO ~- <:::orno verificar isso? Examinando os actos. 
O SR. BARATA RIBEIRO - C~rtamente que sim, examinando os actos que lhe 

são relatados com a respectiva ftisiifi.cação. 
Mas do direito de examinar q relatorio, para verificar si os actos e que elle se 

refer~ se moldam pelo preceito copstitucional, não se deduz o de approva l-os: Como 
muito bem disse o nobre Senador pelo Maranhão·, actos praticados em nome da lei 

·não dependem de app~ovação de pingu·em. 
o SR. FRANCISCO GLVCERIO ~ o que vale . é que y: Ex. não é governo. 
O SR. BARATA RIBEfRO - Ppis é pena; V. Ex. havia de ver a Constituiçã:i 

restrictamente executada para pôr-lhe em relevo os absurdos. 
o SR. FRANCISCO GLVCERIO - Santo Deus! (Riso.) -
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O SR. BARATA RIBEIRO - Não sei, Sr. Presideqte, em que artigo da Constitui-
ção se inpiram os nobres Senadores para sustentar a antiga doutrina de que os 
actos do Poder Executivo praticados durante o estado de sitio dependam de appro-
vação do Congresso. 

Não sei, e desejaria que me indicassem, porque tenho lido muitas vezes a Con-
stituição e ainda agora a r.eli, e não descobri o artigo pelo qual estamos a debater 
esta questão. 

O SR. MARTINS ToRRES - Só V. Ex. encontraria este claro na Constituição. 
O SR. · BARATA RIBEIRO - Eu só, não; o nobre Senador pelo Maranhão, que 

vê mais do que eu, não descobriu o escuro que tanto impressiona V. Ex. 
Não acceito, Sr. Presidente, a interpretação que deu o honrado Senador por São 

Paulo ao termo -· interregno. Consultei diversos lexicons de nosso idioma, porque 
não me parece que o codigo do nosso direito constitucional se escreva em japonez 
ou hebraico, em a llemão ou inglez, em francez ou italiano. Estou convencido de que 
a Constituição Brazileira está escripta em portuguez, e portanto seus termos devem 
ter a significação que tiverem pela origem, uso, licção dos bons mestres da língua, 
etc. 

Ora - intérregno - qúer dizer o espaço de tempo em que em um estad9 monar-
chico fica vago o throno; figwradamente empre~ase com a significação de suspensão, 
interrupção momentanea. Isto ensin am Aulete, João de Deus, Domingos Vieira e 
outros. 

Assim instruído, e como o Sr. Presidente da Republica não está em paiz monar-
chico, e a Constituição não é ra inha, conclui que S. Ex. tinha empregado o termo 
- interregno - figuradamente, entendendo que, durante o estado de sitio, a Consti-
tuição fica suspensa, é interrompida na sua execução. Para S. Ex. o estado de sitio 
suspende, interrompe a execução da Constituição, erro fatal que o levou a inauditos 
attentados. 

Não ' é de estranhar que assim fosse, pois S. Ex. não esperou o. estado de sitio 
para suspender o regímen constitucional nesta cidade e, por meio de suas autori-
dades, ordenou, antes de ter sido elle decretado, a suspensão das garantias constitu-
cionaes, privando os cidadãos de direitos que ella lhes conferiu. 

Infelizmente, porém, o Sr. Presidente da Republica equivocou-se; o estado Je 
sitio não suspende a Constituição . 

. . O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Consultando este diccionario (mostrando u.m 
vo.liime) encontro o seguinte : «interregno - espaço de tempo em que em um estado 
monarchico o throno se conserva vago; interrupção, suspensão momentanea '" 

O SR. BARATA RIBEIRO - Pois· não é isso exactamente o que eu disse? 
Si quer o nobre Senador, forneço-lhe a copia dos differentes lexicons que consul-

tei; tenho-a aqu i (mostrnndo mn papel escripto) . Foi exactamente o que eu disse. 
Eu, que não espero la nces da fortuna, e menos golpes do acaso que me collo-

quem ... 
O SR. FRANCISCO GLvrnRIO - E' da idade. Já se vão acabando as illusões. 
O SR. BARATA RrnRIRO - Sim, é isso mesmo; nós velhos já não sonhamos com 

aurora.s boreaes; andamos . a olhar para baixo e damo-nos por felizes qu ando não 
escorregamos. 

Nas questõ.es em que sei pouco, portanto, em quasi todas, procuro apreÍ\der, 
e vou estudar, este é exactamente o caso; sei pouco de portuguez, e o tal interregno 
fez-me mal ao ouvido e aos nervos; recorri aos mestres e lá encontrei a mesma cousa 
que o nobre Senador. · 

Convenço-me de que o termo foi empregado com sua significação figurada; com-
pleto equivoco do Sr. Presidente da Republica, corno de qu antos nos teern governado, 
em pensarem que o estado de sitio suspende a Constituição; erro inadmissível em 
um jurista , e, si assim não é, perguntarei com que direito governava o Sr. Presidente 
da Republica si a Constituição estava suspensa, isto é, si havia interregno d:l 
Constituição? Com que direito funccionou o Congresso? De que lei dimanava a 
autor.idade da magistratura para distribuir a justica? Que força mantinha em equi-
librio os differentes orgãos ou apparelhos deste instituto politico? 

, ' 
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Era a Constituição, que o estado de sitio não suspende, mas que della nasce e 
nella se apoia, que subsistia integra, completa, inatacavel no seu regimen de poderes, 
di1eitos e garantias, menos aquellzs que o est;ido de sitio tivesse prejudicado. E quaes 
eram estes? A garantia da liberdade individuai, com todas as consequencias que 
della resultam; a da locomoção e a de reunião, consideradas elementos essenciaas 
ao restabelecimento da ordem; nos casos de commoção intestina , invasão estrangeira, 
ou imminente perigo para a patria, e que se torna effectiva pela reclusão em prisões 
que não sejam desti nadas a presos communs, e desterro para outros sitios do terri-
torio nacional. 

o SR. COELHO E CAMPOS -- Em relação ás pessoas. 
O SR. BARATA RIBEIRO -- Exactamente; são os termos da Constituição, o qlle 

prova que ella não se suspende, que não ha interregno constituicional. 
O desterrado como sedicioso, suppo1iha-se, continua a gozar de todas as garan 

tias para o exercido de seus direitos civis; si é proprietario, continuará a sei-o e SU1'1 

propriedade é respeitada; si é chefe de familia, continuará a exercer o seu direito, 
neste particular, especificado em lei , e assim por deante. 

Disso se infere, que o Senado não póde assumir a responsabilidade da approvação 
da mensagem presidencial, em que se diz que o estado de sitio reali za um interregn,:i 
da Constituição, isto é, ·a suspensão da Constituição. 

Nem por um só momento se poderá admittir a suspensão da Constituição, e ;i 
assim não fosse, ai de nós, teriamas admittido o instante perigo~;o para as institui-
çõe•: politicas do paiz, no qual, sem força de cohesão que mantivesse em equil'ibrio 
seus differentes apparelhos, rolariam para o abysmo, sepultanto-se sob suas proprias 
ruinas. 

O que mantem esse mundo irstitucional na sua orbita, é a grande força que !>e 

chama Constituição. 
Disse o nobre senador por S. Paulo que a constituição se fez para a garantia 

e Fberdade individual. 
Não hà ta l; as g arantias inêl jviduaes decorrem ou dimanam dos principias poli-

ticos que geram a Constitllição. 
1 Todas as consti.tuições 'republicanas são constituições republicanas, mas não sãn 

iguaes . A Constituição da França não é igual á da Suissa, como a da Suissa não é 
igual á da America do Nor-te. Em cada uma dellas os direitos e liberdades individuaes· 
decorrem dos principias que lhes servem de base. A Constituição é o molde· politico 
da 'Nação; e o Deus ex-in.achin.a qa vitalidade do Estado; é a força gerndora e pro-
r.L"lso;a desse corpo; si se suspencjer, elle se desorganizará. 

Posta assim a questão, vejamos o caso concretó, 
Quatro vezes sucoessivamente decretou-se o estado de sitio para esta Capital e 

a do visinho Estado, a cidade de Nicheroy, de 17 de novembro a 17 de março. 
As duas primeiras foi decreta~o pelo Congresso, as du as ultim as pelo · Presidente 

da Republica, prorogando as prirrieiras. 
Vejamos os fund amentos do e~tado de sit io; para isso bastará conhecer a historia 

do primeito, porque em nada se a)teram as condições que motivaram ou justificaram 
os outros. 

Sei que fatigo o Senado; a hora vae adeantada e a sessão não pôde Ser levantad:. . 
Consola-me a esperança de !a liar para os Anirn.es desta assembléa. 

Vejamos a respeito a mensag(\!m em que o Sr. Presidente da Republica ped iu ao 
Congresso a providencia do estaclq ele sitio. Pediu, disse eu, e não é exacto, S. Ex. 
não pediu cousa nenhuma; tem os seus processos peculiares de lazer as cousas, •e 
Pi11guem O ganha em rese,rvas mentaes. 

Não posso poupar o Senado á fad iga dessa leitura; elevo fazei-a para que se não 
diga que altero os termos do ori~inal. Eil-a : 

« Srs. membros cio Congresso Nacional - No dia 14 do corrente, ás 7 horas da 
noite, o general de brigada Sylvestre Travassos sublevou a Escola Militar do Bratjl 
e, assumindo o seu commando, ppz-se em marcha á fre,nte dos alumnos arm:;idos, 
com destino á cidade. O Governo ft;z marchar itr).mediatamente forç.as ao seu encontr:i 
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e conseguiu YfStabelecer a ordem, OCCUpar:do militarmente a escola, prendendo tS 

alumnos e o general Travasses. 
Sabe-se· que era intuito dos revoltosos depor o Governo legal e instituir no paiz 

a dictaquPa militar. O levante da Escola· Militar era o seç-uiménto de uma serie de 
tumultos que ha dias teem perturbado a tranquillidade desta Capital, como preparo 
áquella criminosa tentativa." (Interrompendo a leitura.) Não é exacto; a historia 
protesta contra tal affirmação. (Contiiiua a ler.) «O Governo tem procurado com-
prir o seu dever e estava preparado para manter a ordem publica, e garantir ~. s 

instituições, contando com o patriotismo inquebrantavel c!e todas as forças da Repu-
blica. ,, 

(foterTompendo a leitura.) 
Si a ordem estava restabelecida, si o Governo estava preparado para mantel-a, . 

e garantir as instituições, e si contava com todas as forças da Republica, nem ~e 

poderia crer que houvesse commoção intestina, nem que periditasse a patria, ou as 
instituições. (Continuando a le·r.) «Carece, entretanto, apurar as responsabilidades 
dos militares e civis envolvidos em tão graves acontecimentos, fazendo-os processar 
e prender, e lamenta ter de vos communicar que o Senador tenente-coronel Laur0 
Sodré e os Deputados Alfredo Varela e major Barbosa Lima são geralmente consi-
derados como autores do movimento que visava entregar ao primeiro delles a dicta-
dura militar. » 

Trazendo ao vosso conhecimento factos de tanta gravidade, confio que auxiliareis 
o Governo a apurar essas responsabilidades sem o embaraço que as immunidades 
parla.mentaTes concedem áquelles mêmbros do ·Corigresso, que se acham envolvidos 
nos lamentaveis acontecimentos. 

A ordem estava, portanto, já restabelecida no dia 16, data desta mensagem. O 
Sr. Presidente não tinha o mais vago receio de não poder mantel-a, nem de 'que cor-
ressem perigo as instituiçoes, mas entendia de necessidade processar e prender mem-
bros do Congresso para !\P.Urar responsabilidades e considerava um entrave, á sua 
acção, a immunidade parlamentar; e pedia o auxilio do Congresso para apurar essa~ 
responsabilidades sem tal embaraço. 

Eis, Sr. Presidente, a chave da questão, e é por isso <jUê o meu espirita se 
impressiona depois dos factos que teem occorrido. O Sr. Presidente da Republica 
não precisava do estado de sitio para apurar as responsabilidades de civis e militares 
sediciosos; as leis o amparavam e fortaleciam nessa funcção de ordem publiea; entre 
e!les havia, porém, diz-nos S. Ex., Deputados e Senadores, e S. Ex. entendeu, de .-i 
para si, que o estado de sitio o autorizava a invadir a orbita da immunidade parla-
mentar, para prender e processar esses representames da Nação. Tanto foi e;se 
o ;eu pensamento, que na mensagem com que abriu ó Congresso, na presente legisla-
tura, diz S. Ex. : « Em _meu conceito o estado de sitio suspende todas as garantias 
constitucionaes. " 

o SR. COELHO E CAMPOS dá um aparte. 
O SR. BARATA RtBEIRO - Eu leio apenas os pontos essenciaes á demonstração 

ele minha these para não fatigar a attenção do Senado. (lendo) u Não o comprehendo 
de outra fórma, pois elle foi creado, como Um estado de excepção, para resguardar 
a ordem publica, que é o interesse supremo da sociecla<le, contra as convulsões pro-
vocadas por grande; crimes. Desde que, porém, os espirita,; ttem divergido tanto, 
e variado a jurisprudencia dos tribunaes, convem que o Podar Legislativo esclareça 
n situação de direito para que, nos momentos difficeis em que a ordem publica, 
perturbada por violentas commoções, tenha de ser mantida, desappareça· a possi-
bilidade de qualquer conflicto entre os podel'es <ila Republica." 

E mais acima: «E' presciso definir, releve-me que o diga, de modo claro e 
positivo, a competencia dos tribunaes civis e militares para o julgamento de réos 
envolvidos em movimentos sediciosos, e regular os proi::essos, simplificando-os e 
firmando de uma vez a extensão das immiinidades pa1·lo.menta1'es, quando Deputados 
e Senadores neJles ti;verem qualquei· responsabilidade. " 

O Sr. Presidente· da Republica entende que a <JUestão das irnmunidades ·parla-
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mentares não está bem definida, questão no emtanto resoivida desde a época da 
revolução francesa de 1789; 

No conceito de S. Ex., o es tado de sitio suspende todas a$ garantias .consti-
tucionaes, e S. Ex. não o entende de outra fórma, o que equivale a dizer que, em 
seu conceito, a imrnunidade parlamentar é uma garantia constitucional que desap-
parence durnnte aquelle periodo. 

Cónsequefltemente, quando S. Ex:, na mensagem de 16 de novembro do anno 
passado, solicitou do Congresso que o auxiliassse com medidas extraordinarias, paFa 
apurar a rcsponsaoilidade do Senador e Deputados, em seu conc:eito, envolvidos no 
movimento militar de 14 daquelle mez, pedia o estado de sitio, confiando que este 
lhe dava o direito de prendei-os, processai-os e fazc:l--os julgar, privando-os das 
immunidades que os protegiam e defendiam. 

E de facto assim foi; o Congresso decret'ou o sitio, e o Sr. Presidente da R epu-
blica prendeu o Senador Lauro Sodré. Começaram. os escandalosos processos qye 
deviarri julgar os sediciosos e condemnal-os; ao findar o prazo do primeiro estado 
de sitio, limitado a 30 dias, por uma emenda feliz do meu nobre amigo, Senador 
por Matto Grosso, subsistia a mesma situação gGe anteriormente, e a.s mesmas 
razões que influiram no espírito de S. Ex. l)_ara. solicitar medidas de excepção; isto 
é, a ordem es tava restabelecida; as instituições garantidas pelo inquebrantavel pa-
triotismo das forças armadas da Nação; nem siqller, como da primeira vez, se poderia 
suspeitar . a commc~ão intestina, a invasão estrangeira ou o in1minente perigo da 
patria; mas S. Ex. não tinha ainda, a seu sabor, apurado todas a~ responsabilidades, 
e renovou o seu pedido ao Congresso, em exposição que pouco difieria da primeira, 
e o Congresso prorogou o estado de sitio anteriormente decretado. Correram novos 
30 dias, e S. Ex., por acto proprio, prorogou o \:stada de sitio, por estar o Congress,J 
encerrado, allegando que subsistir m as mesmas razões, com que anteriormente se 
justificara tal providencia; e novos 30 dias se escoaram ao termo dos quaes; não 
tendo ainda S. Ex. apurado as r&f ponsabilidades, de novo prorogou o estado de sitio 
fundam éntando do mesmo modo esta segunda prorogação. . · 

Desta exposição rapida e suqcinta, que reproduz os documentos officiaes, veri-
fica-se que o facto que agiu no · espirito do Presidente da Republica para pedir o 
estado de sitio não foi a commoç,ão intestina, que jámais .existiu; nem o perigo da 
patrià que nunca occorreu; nem a invasão estrangeira · da qual não houve noticia; 
não foi mesmo, direi até, a inve$tida de populares contra º· Governo, nem menos 
a idéa de uma conspiração restapradora, phantasia delirante que só atravessou o· 
cerebro do Sr. Cardoso de Castro ! nem menos foi a marcha em direcção ao palacio 
do Cattete das forças sediciosas da Escola Militar commandadas pelo general 
Travassos, que, si tinham consegu jdo pôr em. debandada a brigada policial, fazendo-a 
correr, de um foleg0 só, até á casa do Governo, tinham sido por sua vez desbaratadas 
por novos embates com a força ar•mada, já então lutando a esmo, por tel-a privado 
do seu conunandani:e uma bala certeira. ,_Não; não foi nada disso - _porque de tudo 
isso nada mais havia sinão a rec9rdação para as tristezas patrias. 

Nada disto ac tuava no espirita do Sr. Presidente da Republica para solicitar 
m'edidas de excepção, pois o perig,o de todo passara; dominava-o, porém, uma iaéa, 
prender Senadores e Deputados, PfOCessa l-os e fazei-os condemnar, e S. Ex., ooede-
cendo aos processos de que usa, e pretendenJo que o estado de sitio remove as 
difficuldudes das immunidades parlamentares, acariciava-o, como a taboa salvadora 
dos seus creditos de criterio, rectidão e justiça. Pretendeu-o para ap\irar responsa-
bilidades unicamente; nesses term9s pediu-o; nestes termos o Ccngresso decretou-o, 
prorogou-o; e nesses termos S. E jt. prorogou-o mais duas vezes. 

A prova evidente de que tal era o pensamento do Governo se colhe da successão 
dos factos. 

Os militares que haviam tomapo parte no movimento de 14 de novembro foram 
submettidos a . tribunaes constituidps com affronta á lei, portanto; suspeitos de pre-
venções infensas á justiça, e com assombro se vio chegar a té ao Congres~c preten-
ções. ~e ali:;-uns de seus mem,bros, 9ue poderiam ser cor•siderad'1s, tal era o concurso 
de c1rcum~tancias, como manejo d4 corrupção. 
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Releve.me o Senado a dureza da phrase; no ultimo quartel da vida já me faltam 
louçanias da palavra para disfarçar verdades que o paiz deve ct•nhecer em 'toda sua 
nudez ... 

Como prova do que affirmo, bastará recordar a marcha tnumphal que teve no 
Congresso e perante o Governo a pretenção de um dos membros daqüelle tribunal, 
quando, pouco anteriormente, pretenção analoga rião consegui::a vencer os abices 
da sancção; fôra vetada. . 

O SR. URBANO DE GouvJ!A - São os unicos culpados; o Presidente cumpriu o 
seu dever vetando-a, uma vez que não a julgava regular. 

O SR. BARATA RIBEIRO - E por que não vetou da segunda vez? 
O SR . .URBANO DE GouvJ!A - Nada, não tinha que vetar; vetar o que? 
O SR. BARATA RIBEIRO - A outra lei que era identica á primeira, a anterior. 
O SR. URBANO DE GouvJ!A - Não havia outra. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Havia, sim, senhor; procure V. Ex. nos Annaes. 

Tanto o pensamento predominante do Presidente da Republica era prender o Senador 
e Deputados implicados no tnovimento de 14 de novembro, que, logo depois de 
decretado o estado de sitio, publicou o Ministerio da Guerra um edital chamando-os 
nominalmente a se apresent:-irem, sob pena de serem considerados desertores; e, 
tendo commettido o Sr. Senador Lauro Sodré a fraqueza, dig'ú-Q convencidamente, 
de obedecer a tal edital, quando, não estando em nenhuma commissão militar, não 
o podia alcançar a autoridade do Ministro da Guerra; foi preso e removido incom-
municave! para um vaso da' nossa marinha. · 

Isto é, o Sr. Presidente, movia-se ao impul~o de sua propria opinião a respeit~ 
da influencia do estado de sitid sobre· as immunidades parlamentares, não obstante 
confessar, elle proprio, . que variavam os julgados da questão, e não lhe parecer 
clara a lettra constitucional, que antes, a seu conceito, defendia opinião diversa 
da sua, tanto que solicitára do Congresso a solução da duvida. 

· ·Ora, Sr. Presidente, ainda que o Sr. Lauro Sod~é desi~tisse de suas immuni-
d.ades, ellas ·deveriam ser respeitadas pelo Poder Executivo, por r.ão serem garantias 
de caracter individual, mas attributos do poder de que aquelle ~.enador era repre-
sentante; e, assim, não devia prendei-o. 

N Q entretanto, o Sr. Senador Lauro Sodré não desistiu de suas iminunidades, 
ao envez disso appellou para ellas. 

O SR. A. AZEREDO - Mas foi o que disse o Tribunal em ·relação á ordem de 
habea~-corpus. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Não hesito em lastimar o erro commettido pelo Sr. 
Senador .Lauro Sodf'é, apresentando-se ao Ministro da Gue~ra em virtude de um 
edital, além de tudo, errado; foi um erro, já o disse, foi uma fraqueza; mas o 
erro de S. ·Ex. não autorizava o attentado do Governo. faze,1do;a immedi<ltamente 
prender pela sua · policia . 

. o SR. A. AzEREDo - Não foi a policia. S .Ex. apresentou-se ao Quartel General, 
acompanhado de um official superior da Armada, e lá a primeira pessoa com quem 
fallou foi com o general Marinho, commandante do 4° districto 1iljlitar'. 

o SR. BARATA RIBEIRO - Que mais? 
O SR. A. AZEREDO - Apresentou-se de accôrdo com o editai. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Está completa a historia. O Sr. Ministro da Guerra 

publicou um edital chamando nomiirnlmente o Senador Lauro Sodré a apresentar-se 
ao Quartel Gener?l, sob pena de 5er considerado desertor. O Senador· Lauro Sodré 
apresentou-se; portanto, já não o alcançava o processo e pena de deserção, e foi 
preso para ser processado como implicado no movimento de 14 de novembro, elle, 
Senador; elle, que não desistira de suas immunidades parlamentares, antes para 
ellas appellava contra o acta anticonstitucional da prisão. Eis o facto que todo o 
mundo sobe, que a Nação inteira conhece, que a Camara dos pares do Sr. Laurn 
Sodre não ignora. . 

O SR. A. AZEil!WO - O Sr. Lauro Sodré, abrindo mão das immunidades parla-
mentares, estava sujeito a p~ocesso. 
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O SR. BARATA RIBEJRO - Esclarecido com o aparte do nobre Senador por Matto 
Grosso., transfiro ia responsabilidade da prisão do Sr. Lauro Sodré do Sr. Cardoso de 
Castro para o Sr. Minis tro da Guerra, e dou por isso parabens ao Sr. chefe de poli-
cia; S. Ex. parece-me fran(lino, e• tem já sobre o dorso· peso demasiadamente grande. 
Transfiro-a pa ra o Sr. Ministro da Guerra, que desse modo violou a Constituição, 
prendendo um Senador, sem competencia nem autoddade para fazei-o. 

O SR, A. AzEREDO - O mal foi o Sr. L auro Sodré ter-se apresentado ao Quartel 
Genera). 

O SR. BARATA RIBEIRO - Estamos de accôrâo; foi erro gravíssimo este; houve, 
porém, um mal maior do que o do acto d-0 Sr. Lauro. Sodré, é o mal que nos vae 
minando a vida e diariamente desmoralizando; esse mal é a falta de conhecimento 
ou o desrespeito da Constituição, por aquelles que deviam tel-a de có~, para respei-
tai-a, fazei-a respeitar e executar. S~ assim não fóra, o Sr. Presidente da Republica 
não mandaria publicar o tal edital; o Sr. Ministro da Guerra não o publicaria, dando 
ensejo a que o Sr. Lauro Sodré commettesse a falta que tambem eu lastimo, arras-
tado provalvemente pela attribulada. situação de espírito em que se achava; e mais 
ainda, não fosse o proposito de desrespeitar a Constituição, de sacrifical-a á prepo-
tencia dos que dispõem da força, e o Sr. Lauro Sodré dão teria sido preso, ainda 
qu ando, não uma, porém, mil vezes se tivesse apresentado no Quartel General. 

O editai, bem como essa prisão inconstitu7ional, demo,nstram a intenção do 
pedido de estado de sitio, e as prorogações por parte do Poder Executivo provam que 
o Governo não estava ainda satisfeito, e armava-se com aquella medida para pôr 
IT'.ão sobre o S~. Barbosa Lima e Deputado Varela. 

O SR. A. Azmmoo - Para um o Governo tinha licença do Congresso; não pre-
sisava do Estado d'e sitio. 

O SR. BARATA RIBEIRO - V. 1 Ex. está equivocado; a licença do Congresso só 
podia ser dada de 3 de maio em deante e a ultima prorogação do estado de sitio foi 
de I 5 .de fevereiro, e·sgotando-S(! o prazo a 14 de março. 

Portanto, de I 5 de fevereiro a f 4 março, o Sr. Presidente da Republica não tinha 
licença para processar aquelles dOL\S Deputados. , , · 

O SR. SÃ PEIXOTO - Para o ,Deputado Alfredo Varela o Governo tinha licença 
desde dezembro do anno passado. 

O SR. BARATA RIBEIR<Í - Não confunda V. Ex. os factos; processar e prender 
são cousas differentes. O que o Governo queria era prender; para processar não 
precisava de licença, nem o proces~o dependia da prisão. 

Eis os factos, Sr. Presiqente, y os factos demonstram qwe o Sr. Presidente da 
Republica, ped~ndo o estado de s! tio e prorog,ando-o, só teve por movei prender 
Deputados e Senadores. 

Vejamos agora quaes foram, qurante os diversos periodos do estado de sitio, os 
actos praticados pelo Sr. Presidente da Republica, e o que consta ao Seni!do sobre 
taes actos para os quaes se pede approvação. 

Lastimo, e o faço sinceramerite, que a illustre Commissão de Constituição e 
Diplomacia proponha a approvaçãq delles, quando terminantemente declara que ns 
não conhece. · 

Aqui está o parecer da Commfssão, não posso deixar de lel.-o ao perceber, no 
movimento do Senado, o proposito de negar até o que e~t{i: escripto : (lendo) u De 
posse daquel!e remedio constitucional, diz o parecer, o Governo agiu como entendeu, 
ordenando as providencias que julr ou indispensaveis á manutenção da ordem pu-
.blica, e como, ao termimar o tempq votado pelo Congresso, s~licitasse a prorogação 
do estado de sitio, esta foi concedidfl, embora a Constituição seja terminante e clara, 
quando diz que esta medida extrema só deve ser decreMda quando a segurança da 
Republica o erx:igir, em éaso de ~.ggressão est-rangeira ou commoção intestina. " 
O gripho é da propria Commissão. 

' Agiu como ent<mdeu ! ... Mas d<i que modo o Governo entendt:u a agiu? A Oom-
missão nã.o diz. ' 

.O SR. A. AzEREDO - Ji)e accordo com as necessidades publicas, 
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O SR. SÃ PEIXOTO - Naturalmente. E onde está a declarnção de que a Com-
missão não conhece os actos do Governo? 

.O Sµ. BARATA RIBEIRO - Aqui (mostrando o pMecer). De posse daquylle reme-, 
dio constitucional, o Governo agiu como entendeu, ordenando as providencias que 
julgou .indispensaveis á mánutenção da ordem publica. Não es'queçam os, nobres 
Senadores que o relataria do Governo deve ser minucioso, dizer as providencias que 
adaptou e motivai-as; isto exige a Constituição. Não e5queçam ainda, que nas suas 
mensage9s, o Presidente da Republica declarou sempre que a 01 dem estava r.esta-
belecida; portanto, depois de votado o sitio, os actos que pratieou não tiveram aquelle 
fim. 

E demais que é ordem? Pensam VV. EEx, a respeito ele ordem como o Sr. 
Presidente da Republica? 

Eu penso de modo diverso do nobre Senador relo Amazonas; S. Ex., por 
exemplo, entende que todo mundo que se revoltou e, por qualquer meio a seu alcance, 
protestou c~ntra ·a vaccinação obrigatoria, é desordeiro, perturbador da ordem; , eu 
entendo que estes é que estavam na ordem, eram os ordeiros; que. desordeiros, revo-
lucíonarios eram VV. EEx. e o Sr. Presidente da Republica, pretel)denda impor á 
força a vaccinação obriga toria, transgredindo preceito constitucional, 

O SR. SÃ PmxoTo. - Si a significação dada pelos estadi5tas está inverti,da, 
acceito. 

O SR. BARATA RIBEIRO - A questão não é de definição de 'est<1distas, é de ser 
ou não ser. Para mim, o mestre em defiqição de ordem, como em tudo ' mais, é o 

eminente Senador pela Bahia. Ordem é aquillo que S .Ele. disse ·que era. 
Agora perguntarei ao honrado Senador, formulando a mesma hypothese que ' 

lembrou o illus tre Senador pela Bahia. · 
Si o estado de sitio, como pensa o Sr. Presidente da ,Republica, suspende a 

Constituição; si sâo licitamente praticaveis por S. Ex. todos ::is aclos qne lhe pare-
çam indispensaveis para a manutenção da ordem, ·que é em tal regimen o domínio 
da fon;a; e si devemos approvar taes actos, porque ao pratic.tl-os o Presidente ·da 
Republica agiu como entendeu, segue-se que, si elle tivesse ordenado o fuzilamento 
de alguem, estava no seu direito, e nós no dever de approval-o, seg4ndo a doutrina 
do nobre Senador pelo Arria7.0nas? 

0 SR. SÃ PEIXOTO - Não. 
o SR. BARATA RIBEIRO - Certamente que sim. 
O SR. SÃ PEIXOTO - Na Commissão não houve quem pensasse nem susten-

tasse isso. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Não quero saber o que se passou nem se sustentou na 

Commissão; discuto o que está escripto no parecer, explicado pelos nobres Sena-
dores. Para verificar-se o rigor de uma argumentação, não ha melhor meio do que 
sujeitai-a á fórma syll,ogistica. Premis~a maior, premissa menor - conclusão; 
admittidas as premissas, a conçlusão impõe-se. 

Ora, o Presid,,nte da R'epublica e com ~lle o nobre SeR'l.dor entendem que o 
estado di:> sitio suspende a Constituição; portanto, essa é a premi>sa maior. O , estado 
de sitio suspende a Constituição,. E' bem de ver-se que quando se diz : está suspensa 
a ,Constituir,:ão, é como se dissesse não é executada; fkam annullados seus preceitos. 

A Constituição é que a boliu a pena de morte, o fuzil amento ou outro qualquer 
genero de morte como castigo; é a premissa menor; logo, durante o estado de sitio, 
e permittido decretar a ' pena de ri10rte, conclusã-0 que se impõe logica e fatalmente 
como consequencla das premissas. 

ora, desde que o Presidente da Republica, de posse da medida excepcional do 
estado de sitio, tinha o direito de agir como entendesse, e ,1cloptar as providencias 
que julgasse convenientes para manter a ordem, si tivesse ordenado o fuzilamento 
de alguem, exercia faculdade na orbita dos seus poderes extra-constit11cionaes; e 
como este é o fundamento com que a Commissão pede a approvação dos actos que., 
sob aquella fórmula, enuncia, não . teríamos remedia sinão a pproval-os, porque o 
Presidente da Republica estaria correcto, tinha agido de accordo com as faculdades 
que lhe foram concedidas. 
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O SR. Síi PEIXOTO - E' cousa que a Constituição não permitte e nem estavam 
suspensas essas garantias. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Não podiam deixar de estar, porque a Constituição 
o estava, Perdõe-me V . Ex.; eu o convidei para sub'metter o seu argumento á f6rma 
syllogistica, que é logicamente rigosora; eu apre11di philosophia com frade, e creio 
que V. Ex. teve outro mestre. 

O SR. S.~ PElXOTci - E' essa a differença. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Todo o argumento p6de ser reduzido a fórma syllo-

gistica; e, desde que se estabelece a premissa maior e a menor, a conclusão se 
imp6e como necessaria. Si a Constituição é o poder que aboliu a pena de morte, 
mas si a Constituição desapparece, segue-se que com ella desapparecem os seus pre-
ceitos, e que, porta nto, desappareceu a abolição da pena de morte : quem tiver forç'l 
para inatar que mate. 

O• SR. Síi PEIXOTO - Mas ninguem nesta Casa disse que a Constituição estava 
suspensa. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Mas toda a gente desta Casa acceita o interregno 
constitucional do Sr. Presidente da Republica em su a mensagem, e interreg110 quer 
dizer interrupção, suspenção momentanea. · 

O SR. Síi PEIXOTO - Ao contrario; o que se disse foi que a phrase tinha sido 
infeliz, ou antes, que lhe davam uma interpretação que não tinha estado no intuito 
de quem a empregara. 

O SR. BARATA RIBEIRO - A declaração compromette a commissão em nome da 
qual V. Ex. responde. Si interregno, não quer dizer suspensão, e si õ intuito de 
quem empregou o ternw não foi fazer crer que cousidérava suspensa a Constituiçã·) 
durante o estado de sitio, isto é, si nesse periodo a Constituição vigorava, a Com-
missão não póde approvar os actof do Presidente da· Republica, não só porque não 
os conhece, como porque elle não os motivou, como porque são contraries á lettra 
expressa da Constituição. 

O nobre Senador tem a felici~ade de conhecer os intuitos com que o Sr. Presi-
dente da Republica escreve ou age f tra l-~s, qL•em sabe, como carti.lha, no bolso, p~ra 
usar delles á proposta; eu não go~o de igual ventura; ao contrano, estou ha mmto 
co,ndemnado no Syllabus do palacio. Não conheço os intuitos de S. Ex. ; limito-me 
a julgar dos seus actos pelo que delles toda a gente conhece, e, no caso, pela expo-
sição que delles nos fez. 

o. SR. SÃ PjlIXOTO - V. Ex. os conheceria, assim como os actos praticados, ,i 
lesse com attenção e na integra a mensagem do Sr. Presidente da Republica. 

o SR. BARATA RIBEIRO - A 111ensagem diz isso... ' 
O SR. SÃ PEIXOTO - V. Ex. ~nalysa uma phrase destacada do parecer da com-

missão e sobre ella faz toda a accusação. 
O SR . BARATA RIBEIRO - Eu não accusei a commissão, ao contrario, ao ler-lhe 

o parecer, admirei-a, e disse de mim para mim - quanto p6de a consciencia hu-
mana! porque no período que já F destaca-se o seguinte : "e como ao terminar o 
tempo votado pelo Congresso, sqlicitasse >>, refere-se ao Presidente da Republica 
"a prorogação do estado de sitiq, esta foi concedida, embora a Constituição seja 
terminante e dar.a, quando diz ~ue esta medida extrema só deva ser executada 
quando a segurança da Republiclf o exigir em caso ele aggressão estrangeira ou 
commoção int~stina "· · 

Quer V. Ex. condemmação mais severa, mais franca, mais explicita, mais 
clara? Golpe vibrado com maior violencia do que este contra a prorogação do estado 
de sitio decretada pelo Congresso1 e contra as prorogações decretadas pelo Presi-
dente da Republica? ' 

Sou eu quem accusa ou a corrmissão quem censura? 
. Eu dei o meu assentimento ao estado de sitio votado pela primeira, embora não 

me parecesse bem justificado, mas declarei desta tribuna que só o dava para coho-
nestar perante a historia a falta c\e garantias em que estavamos vivendo, havia já 
muitos dias. Dei o meu voto con ~trangidamente, porque, devo declarar a V. Ex., 
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repugna-me tanto o estado de sitio, tenho tão pouca confiança nos . homens que nos 
governam, que, de hoje em deante, emquanto occupar esta cadeira1. ainda que me 
venham dizer que se trata de uma invasão estrangeira, negai-o-hei, tão convencido 
estou de que serão capazes de disfarçar algum batalhão em allemães ou inglezes 
para justificar o pedido e forçar a· concessão. Dei-o, porque não dispunha de elemen-
tos no Congresso para reponsàbilizar o Sr. Presidente da Republica pelos attentados 
de que estava sendo victima ·a população; dei-o, porque não contava com o apoio 
dos republicanos representantes da Nação, para obstar o arbitrio com que S. Ex., 
por meio de uma autoridade inconsiderada, como é o seu chefe de policia, lastimava 
esta desgraçada cidade. Em tal situação, pareceu-me preferivel armai-o com o 
estado de sitio, que o obrigava a conter suas a utoridades, para não ter de men-
cionar, entre os actos que tivesse de relatar ao Congresso, attentados e crimeos. 
Equivoquei-me, provou-m'o o futuro, e está ahi a mensagem do Sr. Presidente <'a 
Republica para demonstrai-o. · 

Esta mensagem devia ser e·xplicita, referir-se minuoiosamente a todos os actos 
praticados durante o sitio. 

Peço ao Senado que me informe, ou, antes, que inform~ á Nação ... Ao Senado' 
eu disse ao Senado quando delle creio que só existe a Casa, e parece-me que seria 
compativel com a 1mportancia desta discussão que V. Ex. Sr. Presidente, a suspen-
desse, uma vez que são quasi quatro horas, para que eu 'conclua o meu discurso na 
sessão seguinte. 

O SR. GOMES DE CASTRO - Tanto mais quanto o Sr. Glycerio declarou que a 
discussão devia ser a mais ampla. 

O SR. PRESIDENTE - Então V. Ex. r.equer para concluir o seu discurso na 
sessão de amanhã. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Sim. (Submettido a votos, é approvado o requerimanto 
do S·r. Barata Ribei-ro.) 

Posto a votos, é approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão, continuando com a palavra o 
Sr. Senador Barata Ribeiro. 

SESSAO DE 2 DE SETEMBRO. 

O Sr. Barata ~ibeiro - P,rocurei hontem demonstrar, Sr. Presidente, que 
o pensamento do Presidente da Republica, insinuando ao Congresso, na mensagem 

de· 16 novembro do anno passado, a necessidade do estado de 
z~ discussão sitio, foi armar-se de poderes que lhe parece(am indispensaveis 

para agi1" contra representantes da Naçã-o, indicados como com-
do projecto 56 promettidos no movimento de 14 daquelle mez. 

Tal preoccupação, implicita dos termos em que está conce-
bida aquella mensagem, fie.ou corroborada pelo modo com que S. Ex. na exposição 
que dirigiu ao Congressq por occasião da abertura da presente sessão legislativa, 
referindo-se ao estado de sitio, manifestou sua propria opinião, em desaccordo com 
o texto co·nstitucional, pondo em relevo a urgencia da solução de taeli duvidas, para 
evitarem-se, de futuro, conflictos entre os poderes .da Republica. 

Lastimo o erro em que labora o Sr. Presidente, partilhado, é necessario dizei-o, 
por muitos membros do Congresso. 

Para S. Ex., a immunidade parlamentar é uma garantia constitucional, compre-
hendida entre todas as outras que o estado de sitio attinge; e, nesse presupposto, 
conclue o Sr. Presidente da Republica : si ta l medida de exc.epção alarga a esphern 
de acção <lo Poder E:xecutivo, a\1lorizando-o a privar de direitos, a 1~tes garantidos, 
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tcdos os cidadãos, faculta-lhe o mesmo poder contra 'O membro do Congresso, 
Senador ou Deputado, cuja immunidade, como gar:rntia que a Constituição consa-
grara, de~apparece ao golpe do estado de sitio. 

A conclusão é falsa, porque o é a premissa. A immunidade parlamentar não é 
uma garantia constitucional; é, sim, um attl'ibuto essencial á soberania da Nação, 
da qual é orgão o membro do Poder Legislativo, tão essencial a esse poder para o 
exercido independente de suas funcções, como o são os attributos que a Consti-
tuição confere ao Pod~r Executivo e ao Poder Judiciario, indispensaveis aos movi-
mentos livres de cada um delles, na orblta que lhe foi traçada, para a harmonia 
de todos. 

Poder Executivo, Legislativo e J udiciario são orgãos da soberania nacional, 
independentes e harmonicos entre si; apparelhos do mesmo organismo com funcções 
connexas e harmonicas, porém independentes, e não se póde conceber no regime:i 
desses principios que haja situação em que um delles fiqwe sujeito á acção de outro, 
pela perda de seus attributos consubstanciaes, sem admittir a subversão dos proprio~ 
elementos em que a Constituição assenta. 

Nem é preciso, Sr. Presidente, grande esforço para surprehender o pensamento 
do legislador constituinte neste particular ; basta ler a Constituição com attenção e 
acompanhar a distribuição de suas materias pelos diversos capitulos que a compoem. 

Sob o titulo - Declaração de direitos - e1Ícontra-se a especificação dos direitos 
concernentes á liberdade, segurança individual e a propriedade, que a Constituiçãr.> 
assegura a todos quantos residirem no paiz, sejam brazileiros ou não; essas são as 
garantias constitucionaes. Não se descobre ahi uma unica referencia, por longinqmt 
que seja, a ' immunidades parlamentares, compendiadas em outro capitulo sob o 
título - Do Poder Legislativo I e especificadas nos arts. 19 e 20. 

A essas differenças estabelecipas em favor do representante da soberania nacio-
nal, membro do Poder Legislath·o, e intrinsecas á independencia da funcção que 
lhe foi conferida, correspondem as que constituem attributos essenciaes ao orgi'fo 
da soberania nacional, membro do Poder Executivo, e ao orgão da soberania 
nacional, membro <lo Poder Judiciario, sempre relativas á independencia da funcção 
que cada um exerce. 

Parece, Sr. Presidente, tão clara, tão explicita a nossa Constituição neste 
particular que espanto-me de ver, de cada vez que se discute este assumpto, surgir 
esta mesma duvida, que só ass~nta em uma comprehensão falsa do que seja,m 
garantias constitucionaes, em um11 confusão lastimavel entre o que sejam garantias 
constitucionaes e immunidade pf!rlamentar : em meu espirito a distincção é pro-
funda e radical a differença claq1, terminante e evidente; a garantia constitucionai 
refere-se a direitos que pertenceni a todos para o exercido da liberdade individual; 
a immunidade parlamentar refere·.-se a direitos que só pertencem ao orgão da sobe-
rania nacional para o exercido do seu - poder - independente e harmonico com 
os outros poderes da Nação. 

Nesse ponto de 1vista, do qua\ não me afasto, com esta doutrina que se enraiza 
tanto mais profundamente no meu espirito, quanto mais vezes leio· a Constituição, 
e sobre ella reflicto, comparando-11 com a tle outros paizes, tenho para mim, como 
certo, que erraram, e teem por isso responsabilidade criminal o Sr. Presidente da 
Republica e todas as autoridade~ \Oh sua dependencia que attentaram contra 4S 

immunidades de Senadores ou Di=putados. 
Assim sendo, é respcinsavel cr.-iminalmente o Sr. Ministro da Guerra, ou o chefe 

do Estado Maior, chal?ando por edital a comparecer ao Quartel General, sob pena 
âe c!eserção, o Senador Lauro Sofiré e o Deputado Barbosa Lima, quando nenhum 
delles esfava em Eerviço militar, quando ner.hum delles devia obediencia áquelle 
Minsterio, nem com elle tinha nenhum ger.ero de relaç,ões; quando ambos eram 
membros do Congresso; e nesta ordem de idéas, que obedecem logica e fatalmente 
aos termos da Constituição, chefía-se naturalmen!e á responsabilidade do Sr. Pre-
sid1?nte da Republica por ter consentido e apoiado cqm sua autor idade a prisão :lo 
Senador Lauro Sodré. 
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A adoptar o Congresso a doutrina opposta, a sanccionar com o seu voto \1 

Senado os actos do Governo, ponto de partida da situação anormal e anarchica n 
que chegamos, não será de admirar que amanhã o Estado Maior chame por edital 
o general Pires Ferreira, 'illustr.e Senador pelo Piµuhy, ou o Sr. marechal Frorn, 
digno representante nesta assembléa do Rio Grande do Sul, ·e que estenda tal provi-
dencia a todos os outros militares com assento na representação nacional, si tada 
um crear emba~aços aos erros, sinão aos attentados, constitucionaes do Governo. 
E porque não? 

O SR. JuLio FROTA - V. Ex. dá licença para úm aparte? 
o s~. BARATA RIBEIRO - Pois, não; com todo º· prazer. 
O SR. }ULIO FROTA - Eu não attenderia a essa ir.timação 
O SR. BARATA RIBEIRO -· Ainda bem! E ainda bem que desta vez não poderá 

o honrado senader por S. Paulo accusar-me de emphatico. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - o aparte foi formidavel; é irrespondível. 
O SR. JuLro FROTA - Ect não attendia. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Ainda' bem que desta vez não poderá o nobre Senador 

por S .Paulo accusar-me de empha.tico, confundindo a vibra1;ão da minha voi;, que 
obedece ao meu temperamento, com as tendencias do meu espirita de accordo com 
a mii;iha educação scientifica e estudos, e muito menos poderá suspeitar me louco, 
como é de estylo, quando alguem não concorda com todo mundo que está sempre 
disposto a conco,rdar. 

Desdobra-se sobre a doutrina que sustento, co:iao doNtrina de' ordem, uma ba n-
deira de misericordia 1 a opinião do illustre marechal ' Frota, qw:i encarna a sensatez 
e a prudencia. 

S. Ex. nãd attenderia ao edital ·do Ministerio da Guerra (1ue o chamasse a apre-
sentar-se? Mas S. Ex. é soldado, é, portanto, o homem ela obediencia hierarchica 
em nome da lei; S. Ex. é repré~entante da Nação e a Nação o acata por vel-o pautar 
seus actos pelos princípios de moral publica, em que assenta a oidem social e o 
respeito á autoridade constituída é um dos eíementos dessa ordem ; portanto, s i, com 
ta~s títulos, o illustre marechal, soldado e legislador ,não atte!)desse ao edita l do 
Ministro da Guerra, seu superior e autoridade,- constitu1da, é rorque faria da lei a 
trincheira de sua defesa contra o Ministro, que pretendia assaltai -a e dest füil-a. 

Faria muito bem o sr. marechal Frota em não attender :rn edital do Ministro 
'e não seria a primeira vez que os seus concidadãos o louvassem pela pratica de actos 
que revelam o seu acatamento aos preceitos da Constituição. Cu experimento verda-
deira alegria ao ver que não lhe pende ao peito, por sobre a farda honrada, a 
medalha que o Governo passado mandou cunhar, para assignalar a conde•cendencia 
do eocercito ás intemperanças do seu arbítrio. 

O Sr<. }ULIO FROTA - Prefereri~, então, usar a grã cruz d'Aviz, que já t!!nho, 
visto como, a ordem creada não representa senão essa condeeoração. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Eu que penso, Sr. Presiclent:! , qu :~ o Congresso não 
tem competencia para approvar actos praticados pelo Governo durante o estado de 
sitio, mas que sua autoridade se limita a approvar ou suspender o sitio que o Pre-
sidente da Republica decretar, preferindo seguir a doutrina elo nobre Sen1elor pelo 
Maranhão, embora esmagado, á de quem quer que seja, mesmo no prestigio do 
poder, ou no pinaculo da fama, não posso deixar de censurar a mensagem do Sr. 
Presidente da Republica, relatando os actos praticados durante o estado do sitio, 
relatorie indispensavel, não para a praxe convencional da -a1;.provação, mas para o 
julgamento e responsabilidade constitucional dos autores de taes actos, si eoccederem 
os limites que lhes foram traçados. · 

Sr. Presidente, dos termos da Constituição o que se infere é que a mensagem 
do Poder Executivo' ao Cor;igresso, relatando os a,etos praticados durante o estado 
ele sitio, deve s~r explicita, minuciosa, uma vez que a compete:1cia desse poder foi 
limitada, e o seu rela.torio é a base cio julgamento de Congresso. Com effeito, com 
relação ás pessoas, o poder do Presidente ela Republica durante o estado de sitio 
se drcumscreve a prendei-as em prisão gue não seja delitir!acla a réos de crimes 
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communs e a desterrai-as para qualquer ponto do territorio nacional. Só isso e nada 
mais. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Contra as pessoas. 
O SR. BARATA Rrnmno - Já hontem V. Exc me deu este mesmo aparte e eu 

quizera ouvil-o sobre o caso, com o respeito e attençã·) com c;ue o discípulo ouve 
o mestre. 

Contra o que mais poderá agir o Governo? Contnl as t.ousas? 
o Sn. COELHO E CAMPOS dá um aparte. ' ! 

O SR. BARATA RIBEIRO - E' ·o que diz a Constituição. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Isto é inateria mais opinativa do que de outra 

ordem. A Constituição diz: «as garantias constitucionaes », o que não quer dizer 
que attinja as immunidades parlamentares. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Perdõe-me V. Ex.; não sei direito, o que não é uma 
novidade repetir ao Senado. Tendo, 'porém, de enfrentar questões dessa ordem, 
procuro estudalas, conhecer-lhes os fund amentos e muitas vezes, por isso que a 
tech nica da sciencia não me é familiar , ma nuzeio diocionarios, para ter juízo · seguro 
sobre o valor dos termos, cautela de bem avisado, porque já vi uma revolução moti, 
vada por causa de uma conjuncção, e eu não gosto de metter-me em revoluções mal 
justificadas. 

Ora, abrindo a Constituição, encontro tres artigos em que se trata de estado 
de sitio : 

No a rt. 34, n. 21, confere-se ao Congresso a compete.ncia de declarar o estad0 
de sitio e approvar ou suspende~ o sitio que tenha sido declarado pelo Poder Execu-
tivo ou seus agentes responsaveis, na ausencia do Congresso. 

No art. 48, n. 15, confere-se ao Poder Executivo aquella mesma faculdade nas 
mesmas hypotheses e, bem se vê, nA awsencia do Congresso. 

No art. 80 estabelece-se a alça~a do estado de sitio e regulam;se 'os actos que 
devem ser praticados pelo Poder ElFecutivo quando o decretar. 

Este art. 80 está inscripto no capitulo - Disposições Geraes - e diz : « Decla-
rar-se-ha (note o Senado a formula impessoal) declarar-se-ha em estado de sitio 
qualquer ponto do territorio da' Uni;io ... » 

O SR. COELHO E CAMPOS - Ficarão suspensas as garantias constitucionaes. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Chegarei lá... V. Ex. não ignora que quando o 

discípulo é bronco, ·o mestre deve ser paciente e geitoso. « ... declarar-se-ha em 
estado de sitio qualquer ponto do territorio nacional, suspendendo-se ahi as · garantias 
constitucionaes, por tempo determin!ldo, quando a segurança da Republica exigir. 
em caso de aggresão estrangeira, ou commoção intestina. » 

Ahi estão as duas hypotheses 1.1nicas, ex~ctamente a's do art. 34, n. 21; por-
tanto, o art. 80 refere-se ao estado de sitio decretado pelo Congresso, é este que 
suspende as garantias constitucionaes. 

"Não se achando reunido o Congresso e correndo a Patria imminente perigo 
(continua o mesmo art. 80, no § 1°,) cc exercerá ·essa attribuição o Poder Executivo 
Federal.» 

««Este, porém, dwrante o estado · de sitio restringir-se-ha ás medidas de repre<;-
são ·contra as pessoas, a impor : ;, é ·p texto do § 2°. 

O SR. COELHO. E CAMPOS -- Contra as pessoas. 
O SR. BARATA RIBE!Ro - Volta V : Ex. com o mesmo aparte cujo alcance me 

escapa; certamente contra as pessoas, porque não comprehendo que se reprimissem 
cousas, nem creio que já chegassemqs ao gráo de perfeição de assistir a revoluções 
feitas por espiritos, os habitantes de além tumulo; acredito que nos inspirem · ou 
suggestionem, e eu mesmo ás vezes não hesito em pensar que a lgum espirita revo-
lucionaria me entra no corpo (Riso.) Duvido, porém, que elles andem constante-
mente a immiscuir-se em barulhos. 

Parece claro que quem faz revolµções e promove agitações populares, ()U e con-
stituem oommoções intestinas, ou pFepara e auxilia as invasões estrangeiras, são 
pessoas, e que, consequentemente, contra estas deve ser a repressão. 
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Nesse particular a Constituição pre.cisou a fórma e o genero de repressão : 
detenção em prisão que não seja destinada a réos de crimes communs e desterro 
para outros pontos do territorio nacional - é a materia cios ns. 1° et 2' do § rº do 
art. 80. 

· Esta restricção á competencia do Poder Executivo é taxativa, imperativa . 
. Pois bem, poderão os nobres Senadores informar-me e á Nação, onde foram 

detidos individuos a cuja reclusão o Sr. Presidente da Republica se refere em sua 
mensagem? 

Annunciando a pratica de taes actos, S. Ex. diz : 
«Mas com satisfação (S. Ex. confessa-se alegre com o que vae dizer) vos declaro 

que durante aquelle interregno constitucional apenas foi tomada uma medida •te 
excepção, a qual consistiu na detenção de algumas pessoas. » 

Sr. Presidente, eu não leio nas entrelinhas da mensagem presidencial; esse di-
rei to só teem os ain igos do Governo, os que privam com o' Sr. Presidente da Repu· 
blica, os que lhe merecem os favores da intimidade, que, por desgraça minha, não 
Ú1e aproveitam, dos quaes não akanço a mínima vantagem. 

E' i'ncontestavel, e não haverá quem o negue, que as prisões a que se refere G 

Sr. Presidente da Republica, foram feitas por virtude do estado de sitio, é S. Ex. 
quem o diz «com satisfação vos declaro que durante aquelle interregno constitucional 
apenas foi tomada uma medida de excepção, a qual consistiu na detenção de algu-
mas pessoas » e taes pessoas foram detidas, não como responsaveis nos acontecimen-
tos de 14 de novembro, mas para servirem de testemunhas, e assim se poder defi111r 
a responsabilidade dos implicados naquelle movimento. 

«Apenas ... » Ha um outro apenas, mas como é muito comprido, analysemos 
esse primeiro. 

Peço aos nobres Senadores, que, porventura tenham co11hecimento desse caso, 
uma vez que se entende que se devem approvar a u reprovar os actos do Gov,erno 
praticado$ durante o estado de sitio, e approvação ou reprovação implica o conhe-
cimento perfeito e completo do que se approva ou' reprova , que me informen e á 
Nação, em que prisões foram conservados esses taes presos á ordem çlo Sr. Pr.esidente 
da Republica, não como políticos, mas para servirem de 'testemunhas, e aqui per-
mitta-me o Senado abrir um parenthesis. O que sei em materia de prova, Sr. Pre-
sidente, é que nada é tão difficil como aferir o valor da testemunha, exactamente 
pelas multiplas circumstancias que poderão concorrer para modificai-o, annullando-o 
até completamente, e entre estas nenhuma é ma is digna de consideração do que 
a coacção, que faz da testemunha, pelo capricho ou terror, o maior perigo para o 
descobrimento da verdade. E' o instrumento mais fatal á acç.ão da justiça. Foi isso 
que aprendi ao tempo em que, sabe-o o nobre Senador por S. Paulo, me seduziram 
as bellezas e difüculdades do direito criminal, e era commum encontrar.-me em 
estudos com os differentes tratadistas que se referiam a assumptos ent ranhados no 
organismo deste ramo das séiencias juridicas. 

O SR. FRANCISCO GLvcERro - Epoca em que fazia brilhantes defesas · no Jury. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Complacente bondade de V. Ex. A vida é toda de 

compensações; si assim ~ão fôra, como me havia de desaggravar do emphatico de 
ainda pouco, com que tanto me acabrunhou. 

)\1as , como ia dizendo, a testemunha coacta é o maior perigo pari! o descobri-
mento da. verdade, porque a autoridade, que envereda pela coacção, caminha rapido 
até a flagellação, até a tortura, no presupposto de ter deante de si quem conhece os 
meandros do incidente que pretende descobrir; e no espirito da testemunha o terror 
e a angustia do soffrimento crearr\ até crimes phantasticos, nos quaes se destacam 
criminosos que nunca exist iram ! 

Sim, porque nem todos teem o heroismo de tragar, até o fundo, o calix de 
amargura ' que lhe offereçam, por amor da verdade, por compromissos de honra, ou 
convicções extremadas. 

Era a verdade que se pretendia descobrir? 
Mas não a conhécia o Governo? Pois a verdade não era, elle o disse, o general 
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Travassos á frente da Escola Militar, que sublevou, ladeado pelo tenente-coronel 
Lauro Sodré, marchando em direcção á ca;a do Governo pa ra depoJ-o, instaurando 
a dictadura milita r de que seria depo~itario o segundo daquelles militares , fig urante 
da temerosa jornada? ! 

Não era a verdade, 'a concurrencia da sublevação da Escola do Realengo pelo 
capitão Gomes de Castro, auxilia~o por um civil, na a rri scada em preza ? 

Não era a rnunião dos conju rados no Club Milita r ? 
Pois não era essa a verdade de que estava de posse o Sr. Presidente da R epu-

olica , relatada ao Congresso na mensagem em que lhe communicou o movimento 
revolucionario, pa ra obter a providencia excepcional do estado tlP- sitio ? 

Que era preciso saber-se mais? 
Que a onda popula r agitada perturbava a ordem pub!i Ga , porque sentia-se 

aggravada nos seus estímulos de brio, pela pretenção do Governo de impôr-lhe á 
força uma lei inconstitucional, que lhe melir.drava sentimentos a ffectivos íntimos, 
e a té a sua propria dignidade humana, e que, na defesa de seus direitos e liberdades, 
reag ia pe lo~ meios de que podi a disf ôr '! 

Pois não era essa a verdade que toda a gente conhecia? Deixemos, po~ém, de 
parte a ques,tão Jo direito do Presidente da R epublica de prender pessoas para 
servirem de ,.tes temunh as. Vol temos á questão const.itucionai, que a todos deve 
interessar. E devb dizer, porque tenho empenho em restringir-me a ella . 

Por infe licidade do paiz, foi assim julgado, já tive assento no Supremo Tribunal 
Federal. 

Nessa época , mais de uma vez, agitou-se a g rave questão da constit ucionaliC!ade 
das prisões cm estado de sitio. Eu tinha a infe licidade de ser considerado fiorianista , 
e, dig o, infelicidade, p~rgue em minha consciencia jamais fui serviçal de ninguem : 
não o fui, não o sou, e espero ei,n Deus que nunca o serei: 

O fundamento dos habeas-corpus, então requeridos. era sempre o mesmo : que 
os réos estavam detidos em prisões destin adas aos reos de crimes communs. 

Dous dos homens mais nqtaveis, 'entre os jurisconsult0s, ass ignalados pela 
intelligencia, illustração e integridade, o illustre Sr. Ministro Piza e Almeida, ainda 
vivo, e o prallteado Dr. José Hyg ino, de saudosa rr. emoria , deferiam sempre as 
petições de habeas·co·rpus, com os fund amentos de e>t'arem os réos detidos em 
prisões reservadas aos de crimes communs. 

A:travessavamos um período de profunda comm oção intesti11a , e tal decisão 
pa reci a-me contrari ar o prece;to constitucion al, porque limitava o poder do Executivo 
que o sitio dilatara . · 

, Com effeito, a presumpção emanante do texto comtitucio11 al era fixar o limite 
enhe o réo de crime commum e o réo político, salvando este até da contaminação 
da prisão que áquelle fosse destinada . ' 

Não h avendo no Brazil prisões de Estado, e ll a~ s6 poderiam ser construidas, 
com a rapidez que as ci rcumstanqias exigiam, por decreto, e a esse tempo já o ma re-
cha l FlloPiano Peixoto havi a expedido um decreto considerando uma ala da Casa 
de ú etenção como prisão de Estado, r1eservando-a aos presos políticos. 

Estava , portanto, parecia-me, respeitado, neste pa rticul ar, o preceito da Con-
stituição. 

Eu defendia q di re ito do Poder Executivo de crear prisões de Estado, onde e 
como lhe parecesse mais consenfaneo com os in tereses da defesa nacional, pa ra a 
reC'l •1 são dos réos compremettidos na revolução de 6 de se tembro. 

Nesse pon'to de vista, ap riu·Sf' ás vezes largo deba te, a proposito de petições ce 
hàb .:às-corpus, e o Senado poderá imaginar as difi culdades 'que me assoberbavam, 
tendo de enfrentar nellas com aquellas duas sumidades juridicas. 

Pois bem; o a rg um ento dos meus contradictores, entre outros, era : que a ral 
ala da Casa de Detenção não reprodüzia a fi g ur<t da prisão de Estado, imaginada 
pela Constituição, porque ahi os réos políticos eram tratados como fl;esos communs, 
e submettidos ao regímen ordinar;o daquelle estabelecimehto. 

Não hesitei, na responsabilicjade que o meu dever de eonstitliciona lista me 
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impunha, 11em recuei âa difficuldade que a affirmação cafogorica daquelles homens 
SL\periores, e acima de excepção, garantia e respondia-lhes sempre : o Governo ·cum-
priu O• seu dever, creando, por decreto, uma prisão de Estado. Si, subrepticiamente, 
encravou-a na Casa de Detenção, para sujeitar alli os r.éos politicos ao regímen dos 
réos communs, viola a Constituição; form_ulem V. EEx a denuncia contra este abuso 
de r.oder, e contem com a minha assignatura, porque para tanto não dá autoridade 
ao Poder Executivo o estado de sitio e. ao contrario, a Constituição, obriga-o a 
respeitar no preso palitice direitos que desse modo reconhece e garamte, , distin-
guindo-o dos réos de crime commun, isto é, os accusados de terem transgredido os 
princípios de mora) em que a sociedade se apoia. 

O SR. SÃ PEIXOTO - Peço permissão para lembrar a V. Ex. que a Constituição 
se re'fere a detentos em virtude dq estado de sitio, e não áqu,elles que estão sujeitos 
a processos regulares e sobre os quaes o Poder J udiciario já decretou pena. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Permitta-me V. E~. cof!tinuar ~ meu raciocínio, 
depois tomarei em consideração seu aparte. ' 

A's allegações dos nobres ministros do Supremo Tribunal respondia eu, como 
disse, Sr. Presidente: no caso a que VV. EEx. se referem, o que cabe, não é a con· 
cessão do habeas-co~pus, pela illcgalidade da ,prisão, uma vez que, depois do decreto 
do Governo, a ala da Casa de Detenção é a prisão de Estado que a Constituição 
reclama para os réos. palitices, mas a denuncia contra o chefe do Poder Executivo 
por sujeitar réos políticos, na prisão de estado ao regímen de réos de crimes com-
muns, e para essa accusação poderão contar com a minha assignatura.' 

· O SR. FRANCISCO Gi.vcERIO - Si havia excesso de poder, então cabia o habeas-
corpus. 

O SR, BARATA RIBEIRO - Peço· ao nobre Senador que nô interesse do Senado não 
me desvie da ordem dos meus raciocínios, com incidentes ... 

O SR. FRANcrsco GLYCERIO - V. Ex. não quer apartes . 
O SR. BARATA RmEmo. - ... incidentes que por sua natureza se resolvem, si é 

que S. Ex. me está honrando com sua attenção. 
O fl!ndarnento da concessão de ' habeas-corpus, segundo se allegava, era nãG ser 

a Casa de Detençaü Jogar apropriado para réos de crimes políticos, e serem elles 
alli tratados cerno a quelles. 

Eu sustentava que, não ha\·endo prisões de Estado, e sendo necessarias, ficava no 
arbítrio ' do Governo creal-as por decreto, preferindo para ellas a Casa de Detenção, 
as delegacias, até qualquer casa particular e, desse modo, ficaria respeitado o pre-
ceito constitucional, competindo aos que accusavam o Governo, de impor aos presos 
politicos o regímen dos presos communs, a denuncia do facto pa ra a respectiva provà 
e processo. 

Com taes elementos historicos na questão, com taes antecedentes na minha vida 
publica, quando se tratava de uma situação política, á qual a opinião me considerava 
estreita intimamente ligado_, não posso me co.nforrnar com os termos sybilinos da 
mensagem presidencial, em que o Governo se limita a informar ao Congresso de ter 
- c;pena.s - praticado urna medida de excepção, a prisão de i·ndividuos para servi-
rem de testemunhas, e outra que V. Ex. vae ven qual foi. 

Torno agora em consideração o aparte do nohre Senador pelo Amazonas. S. Ex. 
não tem razão; quem disse que a prisão dos taes !·ndividuos, para testemunhas, (oi 
feita como meflida de excepção, e, portanto, durante o estado de sitio, não fui eu, 

pobre mortal susceptivel de' todos os defeitos; de teclas as rnolestias ele corpo e espí-
rito; de enfraquedrnentos de' memoria; já velho, quem sabe, tendo aqui ou ·am 
esparsos pelo cerebro, pontos endurecidos e ,arnolleciàos, isto que vulgarmente se 
diz : está com o miolo molle; quem, o disse não fui e'u, que não conheço os actos do 
Governo, .sinão pelo rastro, muitas vezes escuro e apagado, que deixam pela im-
prensa; quem o disse, foi o Sr. Presidente da Republica; constlà de sua mensagem , 
e é bem de ver-se, que sj não fossem actos praticados durante o estado de sitio, 'l 

por virtude delle, não faziam parte desse documento, que só áquelles se deve referir. 
Ouça o nobre Senador : «Com satisfação vos declftro que durante esse interregno 
constitucional. .. » Quer S. Ex. mais claro? nem a ngua do Arnawnas ! 
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O SR. SÃ PEIXOTO - V. Ex. não me comprehendeu. 
O SR. BARATA RIBEIRO .. Penso que V. Ex. é que não quer me comprehender. 
O SR. SÃ PEIXOTO - Eu disse que hoje não são mais detentos políticos; estão 

de.stidos em virtude do processo entregue ao Poder J udiciario . 
O SR. BARATA RIBEIRO - Ah !... mas desculpe-m·~ V. Ex., eu não me estou 

referindo a hoje, porém a hontem; estou a na lysando a mensagem, que tambem se 
refere a hontem,. isto é, aos actos do Governo praticados durante o estado de sitio; 
nem a Constituição obriga o chefe do Poder Executivo a dar ccntas ao Congresso 
da marcha dos processos de réos de crimes communs. Espero que V. Ex. me attenda 
e não se distraia em conversa com o nobre Senador por São Paulo, que, a lém de 
todos os attributos de persuasão, tem no canto as attracções da sereia. Não o escute, 
ouça-me a mim que estou protestando em nome das garantias crnst itucionaes sacri-
ficadas pelo Governo ... 

O SR. SÃ PEIXOTO - Estou ouvindo V, Ex. com 1eligio.;a attenção. 
O SR. BARATA RrnmRo - ... ouça-me a mim, V. Ex. que é moço ainda, e que 

poderá prestar grandes serviços ao paiz, s i ,porventura, encaminhar o seu espírito 
na defesa dos direitos individuaes. 

Note V Ex. que ine limito a ler a mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
informando quaes os actos praticados duránte o estado de sitio, ouça: « ... mas 
com satisfação vos declaro que durante aquell~ interregno constitucional...» E' o 
tal interregno. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Dá licençã para um aparte? 
O SR. BARATA RIBEIRO - Pois, não. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Interregno constitucional é fórmula do Sr. Dr. 

Nilo Peçanha. 
O SR. BARATA RIBEIRO - P pis si é formula do Sr. Nilo Peç:rnha empregada 

em situações cQmo esta, está errrda; elle ha de corrigil-a, si porventura exercer o 
Governo da Nação, na emergenc,ia da substituição do chefe do Poder Executivo; 
e, si o não fizer, e pretender goyernar com a preoccupação de que a Constituição 
possa ter inter·regnos, prophetizo,Jhe um governo de desgraças e dissabores, e á 
Nação um periodo de tyrannias ~ anarchia. 

Continuo a ler a mensagém : «durante aquelle in.terregn.o cor.stitucional, apenas 
foi tomada uma medida de excep,ção ... » Note o nobre Senador, é o Sr. Presidente 
da Republica quem o diz, não sot,1 eu. « ... a qual consistiu na prisão de indivíduos 
cujo depoimento ·interessava a re$ponsabilidade dos implicados» 

Compare agora o nobre Sen~dor a mensagem com a Constituição. Diz esta : 
« Este (o chefe do Poder Executivq) restringir-se-ha, nas medidas de repressão contra 
as pessoas, a impor : 1. ~ A detelll;;ão em Jogar não destinado aos ré~s de crimes 
con1muns ». 

Portanto, perguntarei aos nobres Senadores pelo Amazonas, por S. Paulo, a 
todos os nobres Senadores aos qu;:ies a minha oração está, não só enfastiando, mas 
até irritando: Sabem SS. EEx. opde ,em que Jogar '' Sr. Presidente da R epublica 
mandou encerrar aquel les detento~? (Pausa prolongada.) 

_ Si não sabem, e não sabem porque a meflsagem não o diz, quando deveria 
CÍizel-o, hao de confessar SS. EE<t. que, approvando os actos do Sr. Presidente da 
Republica p_ra ticados durante o e~tado de sitio, julgam de facto do que não teem 
conhecimento. 

Por minha parte, fico plenamente satisfeito com a falta de resposta , porque' este 
si lencio equivale á affirmação cate~orica de que os nobres Senadores não me podem 
responder. 

, O S1i. COELHO E CAMPOS - A presumpção é que a lei foi observada. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Ah! a presumpção ! ... Mas a Constituição não dá 

ao Congresso o direito de presumir, confere-lhe a autoridade ele julgar. 
Uma vez que SS. EEx. não ~abem onde ficaram reclusos taes presos, eu lhes 

d~rei o que chegou ao meu conhecimento. Foram remettidos para as enxovias ela 
fort~Ieza da Ilh a das Cobras, qye íi"percutem os echos elas tristez.l s de muitos outros 
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cidadãos, patriotas -que se sacrificaram á victoria das liberdades publicas f Fc>ram para 
as prizões subeterraneas de algumas outras fortalezas! ... Foram para os calabouços 
dos quarteis, fazendo fachina sob a chibata dos soldados!. ... Foram para os xadrezes 
das delegacias, onde eram açoitados, como miseras escravos, para arrancar-se-lhes 
a confissão de circumstancias e factos,_ dos quaes não tinham a mais ligeira 
noticia! 

O SR. FRANCISCO GLYCEHIO -- Ninguem foi açoitado. Este facto não, e verda-
deiro. Quanto á Ilha das Cobras, é uma prisão de Estado. Em 1893 o rn,arechal Flo-
riano Peixoto para lá mandou diversos presos e V. Ex. apoiou o marecha l !floriano 

O SR. BARATA RIBEIRO - A contestação categorica do nobre Senador me arras-
taria, respondendo-lhe no mesmo tom, a uma situação escabrosa e difficil a nós 
ambos : julgue-nos a opinião publica. Quanto ao meu apoio ao · marechal F,loriamo 
Peixoto, S. Ex. mal o conhece; naquelle tempo eu não era representante da Nação, 
e não dispunha de imprensa onde escrevesse; mas ha quem não ignore que o meu 
apoio foi de resistencia. Fui um amigo leal e sincero daquelle Governo, contrarian-
do-o •muitas vezes, o que armou contra mim o braço da suspeita. 

Não fóra eu, e o Brazil teria soffrido o vexame de ver instailar-se uma commis-
são de ~ensura da ;;nprensa; conhecem esse facto tres dos ministros daquella época; 
e aproveito o ensejo para declara r que, si não fossem os assedas que rodeavam 
aquelle homem de governo, e que, para servirem ás suas paixões e interesses subal-
ternos, lisonjeavam-lhe a vaidade, perig.o de que depois delle nenhum se livrou, tal-
vez que não lhe pezasse na memoi-ia a responsabilidade de gravíssimos attentados; 
e posso affirmar ainda que não só a Ilha das Cobn\s não te-ria sido escolhida para 
prisão de Estado, como mais tarde não se elevaria a tal categoria a ala da Casa de 
Detenção, si não fo~sem esses malditos parasitas, que, mais realistas do que o rei, 
viviam a sonhar a evasão dos presos políticos de outra qualquer prisão, influindo 
sobre o espírito do marechal, cuja taciturnidade não o liber_tava de prevenções, até 
contra aquelles nos quaes mais carecia confiar, ao pàsso que mercadejavam a soltura 
dos infelizes, que só para negocio se prendiam. F echo o parenthesis. 

O silencio do Senado, Sr. Presidente. é o mai~ categorico protesto contra a men-
sagem presidencial ; e note V. Ex. que não me preoccupei com a justificação da pri-
são dos que foram detidos, o que seria o meu direito, por constituir tambem con-
dição expressa da Constituição. ' 

Não inquiri si os taes individuas presos para testemunhas estavam, por circum-
stancias politicas, nas condições de serem considerados como collaboradores do , 
movimento de 14 de novembro, o que era essencial para incidirem na hypothese da 
prisão, pois, mesmo em estado de sitio, o Poder Executivo só póde prender os que 
considerar a ffectos ao movimento perturbador da ordem que provoca e justifica a 
decretação daquella medida excepcion al. 

Não inquiro dessa circumstancia, Sr. Presidente, reservando-me o direito de 
pasmar com o facto de aproveitar-se o Sr. Presidente da Republica do estado de 
sitio para prenêler gente para ser testemunha. 

Continuemos a ler a mensagem do Sr. Presidente da Republica, cujo ultimo 
paragrapho se ab re po-r um novo apenas : 

"Apenas, diz S. Ex., para garantia da ordem publica, foram retirados desta 
C~pital para o ter ri to rio do Acre os desor-deiros conhecidos e indi.viduos de má 
reputação, presos pela policia de II a 1_4 do referido mez, qttando quebravam os com-
bu.stores da illuminação ·publica, ini1tiliza11am carros das compan-hiãs ferro-
carris e pmticavam oi1tras de·predações, estando presentemente todos elles em liber-
dade.» 

Não se pód~ pretender ma ior clareza na exposição de- um facto; S. Ex., para-
garantir a ordem, retirou desta capital· para o Acre individues que havi am sido pre-
sos de l l a r 4 de novempro. R esta agora aos nohres Senadores, que pretendem e 
applaudem a approvação dos actos praticados durante o estado de sitio, indicarem-
me, e á Nação, qual o a rtigo da Constituição que autoriza o Presidente da R epu-
blica · a retirar de um ponto para outro do territorio nacional, quem quer que seja, 
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sob qualqiter -pretexto, até mes~ p de garantir a ordem, en;i qualquer situação, até 
mesmo dÚrante o esta.do de sitio. Qual? (Longa pausa.) · 

O silencio dos nob~ Senadores demonstra que não me podem responder. 
Não ha artigo da Çonstitui~ão que autorize tal desatino. O que a Constituição 

perrr:itte é que as pessoas compromettidas nas j)erturbações da ordem, com gue bé 
justifica o sit10, sejam desterrada3 para qualquer ponto do terriforio nacional. 

O desterro, porém, Sr. Presidente, não comporta o arionymato cancellado nos 
archivos-abysmos da policia secreta; antes, pela sua gravidade excepcional, exige 
as solemnidades da publicidade. 

O acto do Governo que desterra deve constar de um decreto do qual a Nação 
tome conhecimento, porque não lhe é indifferente ignorar quem seja desterrado. 
A publicidade sa.tisfaz não só ás condições de ordem publica e social, como ás de 
ordem particular ou individual, que devem ser respeitadas; sfio .as effectividades do 
coração que teem o seu culto e formam uma religião entre todos <J' povos civilizados. 

Indiquem-me 'os nobres Senadores a época, a dar.a, oi; os dia.rios em que o Sr. 
Presidente da R epublica mandou publicar os decretos pelos quaes desterrou presos 
politicos desta Capital para o Acre! (Longa pau.S'it.) 

o· profundo silencio dos nobres Senadores que me ouvem, Sr. Presidente, res-
ponde a minha pergunta com maior eloguencia que o melhor dos meus racioi;:inios. 
SS. EEx. não teem o que responder. 

O SR. ·COELHO E CAMPOS - Si V. Ex. nos determinar qual a lei que textual-
mente estipula que as deportações só o sejam por decreto, nós responderemos. 

O SC<. BARATA RIBEIRO - Isto de mostrar lei, não deve sei- commigo, que sou 
medico, mas com V. Ex., ·que é jurisconsulto. Em todo o caso tento satisfazei-o. 

Não sei si a lei estipula que as deportações só sejam feitas por decreto, mas sei 
que esta é a praxe. O marechal Floriano, que si me não falha a memoria, foi o 
pçimeiro que, si aproveitou desta \lrovidencia constitucional, sujeitou a decreto todos 
os actos de desterro. . 

O SR. COELHO E CAMPOS - Ninguem é obrigado .a fazer ou deixar de fazer 
alguma cousa sinão em virtude df lei. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Co,nheço a sentença e peço a De us que a grave na 
memoria de V. Ex. -Em favor da doutrina que admitto e defendo, militam, já eu 
o disse, 'as considerações do mais elevado valor, umas de ordem social, outras de 
ordem moral. A Nação é interessada em conhecer o nome e numero de cidadãos 
reputados criminosos politicos; e a familia deve ser re&peitada nos seus sentimentos 
a ffectivos, indicando-se lhe o pa radeiro do membro que lhe, falte, colhido na ciladas 
do Poder arbítrario do Governo. 

O proprio marechal Floriano, chamado Marechal de Ferro, obedeceu a estes 
sentimentos de ordem publica e particular, e pelos seus actos, elle, para quem :i 

lei !}ão era nenhuma barreira indestructivel, estabeleceu a praxe que me parece 
deve ser imitada e respeitada. Si não houver lei o nobre Senador encontra a praxe 
na qual já se educou a Nação. 

Uma vez, porém, · que S. Ex. collocou neste terreno a questão, peço-lhe que 
me indi'que qual é a lei que autoriza o Presidente da R epublica a retirar de um 
ponto para outro cio territorio nacional os cidadãos que nelle habitam, sob o pre-
texto de garantir a · ordem publica? 

O SR,. COELHO E CAMPOS - E' a a rtigo que trata do desterro. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Perdõe-me, esse não. Em primeiro Jogar, esse artigo, 

que é o n. 2 do § 2° dó art. 80 da Constituiçã_o, não autoriza o Presidente a retirar 
ninguem de um ponto para outro, 11JªS a desterrar as pessoas contra as quaes entenda 
que deve applicar medidas de repressão, por estarem comprornettidas nas pertur-
bações que ameaçarem a Patria de perigo imminente. 

Em segundo Jogar, o Presidepte da Republica não tem, mesmo durante o 
estado de sitio, poder nem autoridade para retirar pessoa alguma de um ponto 
para outro, sob o pretexto de garantir a ordem .. 

Veja o nobre Senador o abysmo 'p que conduz sua dcutrina; amanhã o Presidente 
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<la Republica, aproveitando-se de a)gum n0ve sitio, e para. li.vrar-s.e das minhas 
impertinencias., e suggestionado 'pela minha má fama de desordeiro, desterra-me 
para Goyaz ou Matto Grosso, Cucuhy ou A:cre, e em seguinda, como por demais, 
ma nda clizer ao Senaclo; fiz retirar o Senador Barata Ripeiro para Matto Grosso 
ou Goyas para garantia da ordert1 ! 

Mas, em qpe paiz estamos nós . Sr, Presidente, P. em que época vivemos para 
prepresumir-se que prevaleçam . taes sophismas contrd o cenrn commum? 

O SR A. AzEREDO - Em Goyaz agora ha mais perigo,' " 
O SR. BARATA RIBEIRO - De modo que quando não se tem outra desculpa 

para attenuar os erros do Goverryo, permitte-se até a sub,;títuição da technologia 
constitucional, para abrir-se-lhe, através desse disfarce, porta de sahida á respon-
sabilldade que o acabrunha. · 1 

Eu, si não receiasse offencler melindres pessoaes do Sr. Presidente da Repul:ílica, 
o que não me passa siquer pelo espirit6, a admiltir a evasiva do nobre senador por 
Sergipe, pensaria de S: Ex. que é um espírito profundamente ca:vifoso'. 

Não me embaraça a interpretação do nobre Senador, nem pense S. Ex. que me 
enfraquece a argumehtação. 

O Sr. Presidente da Republica não diz que destP.rrou, diz que retirou, «foram 
retirados desta Capital para o Acre» é textual da sua mensagem; p9dia, portanto, 
dispensar a fo rmalidade do decreto : primeiro, segundo a opini·ão do no,bre Senador 
por Sergipe, porque não ha l~i que obrigue a subordinar o desterro a decreto; 
segundo, porque não desterrou, retirou. .. · 

Pois bem, é o caso de pedi r ao nobre Sénador que indique á Nação qual o 
artigo da Constituição que a utoriza o Presidente da Republica a retirar de um ponto 
para outro do territorio naciona l a quem <!luer que seja, sob qualquer pretexto. 

E' ainda o caso de solicitar de S. Ex. que indique qual o artigo da Constituição 
que autoriza o Governo a empregar tal .medida para garantir a ordem? 

Ainda ·majs, indique o nobre Senador á Nação qual o ar-ti.go da Constituição que 
autoriza o Presidente da Republica a retirar de um ponto do territorio naciona l par-a 
outro, indivíduos na situação daquelles centra os qu aes S. Ex. empregou tal medida 
de repressão. 

O nobre Senador é mestre de direito; é legislador- ha mais tempô do que eu;-,i 
me não engano, co!laborou na Constituição Redera!; tem, portaQto1 , multiplas razões 
de responsabilidade a impor-lhe o dever de indicar á Nação qual o artigo do pacto 
de fevereiro que autoriza .o Governo a retirar 9u de d~sterrar réos de · crimes com-
muns, sob a acção da lei e jurisdicção de processos especiaes, infringindo-lhes deste 
modo penas, antes que juizes ou tdbunaes os sentenciem.. , ' 

E' isto o que diz a mensagem : '· 
«Foram retirados para o territorio do Acre individuos presos de II a 14 de 

novembro pela autoridade policiai e que estavam quebra11do combustores .da illumi-
nàção publica, ' incendi ando vehiculos, etc., etc . » 

A que situação chegam~s, Sr. Presidente? 
Os retirados pa ra o Acre, não foram presos politicos, não; eram réos de crimes 

communs;, estavam presos 'desde ahtes do estado de sifio; eram o res sacra da jus , 
tiça; os supremos fracos, porque são os supremos desamparados cja sociedade; esta, 
vam sob a acção da lei, unico poder q11e os protegia; á sombra da justiça, unica força 
que os defendia . 

Em um momento subvertem-se porém, todos os princ\pios de equilibrio e ord~m 
~ocial ; entre a lei e o fraco que ella prot~ge, entre a justiça e o desampar<fdo qi,te 
ella defende, colloca-se o chefe do Poder Executivo, com as armas na mão, tripu-
diando sobre a Constituição com que talha a mortalha do paiz, e sobre as leis, de 
que faz o pedestal em que assenta a sua fama de triumphador, contando depois, com 
a collaboração do Poder Legislativo para a glorificação do seu arbi\rio ! 1 

' 

E isso ha de ser sempre assim, até que a fatalidade do destino nos sepulte sob 
as ruinas da nossa inconsciencia e covardia , ou nos salve, apezar da nossa obstinação 
em não ver o perigo ! 
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Não. E' preciso dizer-se a verdade. O Sr. Presidente da Republica não tinha 
direito de desterrar para o Acre sinão presos políticos. Esse direito, não Ih 'o contesto 
eu, exercesse-o elle contra quem quer que fosse, uma vez que se conservasse na 
orbita das suas funcções constitucionaes. Mas não tinha autoridade para remover 
ou desterrar indivíduos que estavam sob a alçada de um poder, estranho ao seu, 
soberano, como é o que S. Ex. representa e exerce. 

Os desterrados do Acre eram criminosos porque quebraram combustores ·da illu-
minação, queimaram vehiculos e por todos os meios perturbaram a ordem.... Quid 
deinde? 

Não é o Codigo Criminal, que categoriza taes delictos, processa e pune seus au-
tores, a garantia de defesa da sociedade contra a perversiàade que os inspira, contra 
a irracionalidade que os excita e impulsiona? 

Arrancai-os á acção da lei, ao poder da jusfiça, não será anarchizar todos qs 
principias de ordem, prejudicando a cohesão das forças que manteem em equilíbrio 
o organismo social ? Não será essa subversão, entre os proprios poderes politicos, o 
mais poderoso elemento e estimulo da desordem que nos mina a vida publica, e 
enfraquece para as grandes conquistas do progresso pela paz? 

Essa absorpção de poderes do, Sr. Presidente da Republica demonstra á evidencia 
que S. Ex. acreditava que o sitio realizava a era feliz do interregno constitucional, 
na qual a sua vontade seria o unico poder, sua força unico elemento de ordem, sem 
se lembrar que, si assim fosse, elle proprio ro1aria para o abysmo em que o sitio 
tivesse sepultado a Constituição, uma vez que ella é a origem da sua autoridade. 

Nesse declive íngreme e escabroso, no qual nos precipitamos, não sei onde para-
remos, si o 'Congresso não comprehender que chegou o momento das suas reivin-
dicações., 

Na anarchia guc domina e subverte os poderes da Republica, enfraquecendo-
lhes o prestigio e diminuindo-lhes1 a autoridade, vejo correr como doutrina vencedora 
a condição de licença da respectiv,a Camara para ser processado o membro do Poder 
Legislativo, e muitas vezes perg~nto a mim mesmo em que principio ou artigo :!e 
lei ella se inspira. 

Licença para processar? A subordinação de poderes que, pela Constituição, 
funccionam in.dependentes e harfIIOnicos, para conseguir-se com ella a victoria das 
camarilhas governainentaes, por~ue a concessão da licença parn processar, corres-
pondé'ra sempre á fei-;ão politica cjo supp0sto culpado, e á influencia de que disponha 
o Governo na Camara a que elle pertencer. 

Licença para proces,sar? Ma~, senhores, onde se encontra tal disparate? l 
Variará a feição do crime de modo 'a tornai-o desconhecido segundo a posição 

soéíal ou politica do delinquente? 
Modificar-se-hão as funcções po Poder J udi,ciario de accordo com as differentes 

situações do criminoso? 
Pois a funcção de processar El julgar não é privativa do Poder J udiciaFio? 
Esse poder não é soberano, ~. como tal, independente? 
Os representantes da soóerania nacjonal necessitam de licença um do outro para 

o exercício de suas respectivas funcções? Porque essa contingencia do Poder J udi-
ciario, que lhe enfraquece a acçãol e lhe diminue o prestigo? 

E não serão a essas praticas iJ.bsurdas, illogicas, insusteptaveis, perante o nosso 
direito publico, e que sanccionarpos complacentemente, seduzidos pelas miragens 
encantadoras, de vantagens politiFas, que nos embotam as sen5ibilidades para as 
altas funcções que a Constituição nos confere, até o ponto de olharmos com indif-
ferença, sinão com sympathia, par\! os actos que deveriam provocar a mais energica 
repulsa, as mais austeras condemrrnções? ! 

Pois não será a annull~ção dqs nossos princípios ínstitucionaes o Sr. Presidente 
ãa Republica apoderar-se de individuas que respondem por crimes communs e· estão 
sob a acção das leis e fazei-os retirar para o Acre? , 

Ser atirado á inhospitalidade 9os sertões do Acre nãe será t~ma ,pena que punge 
o coração pela sua crueldade, e tal pena não excederá á que o c<'digo commina para 
taes réos? 
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M<1s allega-se : para Já vão officiaes do exercito e r.inguem os lastima. 
E por que lastimar quem cumpre o seu dever ? Haverá, porventura, analogia 

entre as condições do pessoal do exercito que vae para o Acre e as dos infelizes que 
iá foram atirados sob ~ pressão das mais urgentes necessidades da vida, abandona-
<los á fatalidade das condições naturaes daquellas paragens mortíferas? 

Como pretender-se que a verdade assente sobre a adulteração dos factos? 
Quem se arriscará a estabelecer parallelos entre os corpos de. exercito que vão 

para o Acre, aos quaes a Nação tem o dever de garantir todas as condições para •) 
exito das funcções que lhes· commette, e a onda de desgraçados que entulharam as 
cadeias desta Capital, muitos ·culpados , e outros tantos innocentes, surprehendidos, 
grande parte, no afan honesto da vida para a protecção . da familia, de um mo-
mento para o outro, arrancados do lar e do trabalho para as er.xôvias em que por 
longos dias penarnm, em satisfação ãs iras e vaidade do cheie de policia, . e depois 
atirados em multidã:i ao fundo dos vasos que os deviam tran:sportar as terras do 
destino, com tal selvageria e deshum anidade, que a imaginação recua espantada, 
como si deante das scenas do navio negreiro que inspiraram a Castro Alves G-5 

seguintes yersos ; 

Hoj'e ... o .porão negro, fundo, 
Infecto, apertado, immundo, 
Tendo a peste por jaguar. .. 
E o somno sempre cortado 
Pelo a tranco de um finado 
E o baque de um corpo ao rT'ar. 

E, esfremecendo de horror, o poeta atira aos espaços a seguinte apostrophe : 

Quem são estes desgraçados 
Que não encontram em vós 
Mais que o rir calmo da turba, 
Que excita a furia do algoz? 

E porque nenhuma voz lhe responda, dá a palavra á musa. 
Si tivessemos de· respónder á historia, que ha do:l estremecer ao registrar. tal 

acontecimento, com menos eloquencia que a inusa do poeta , mas respeitando a ver-
dade diríamos : são os cidadãos de um paiz republicano const itucional, que acredita-
vam 11a efficacia. das leis e nas garantias dos seus direitos; infelizes uns por serem 
culpados; mtiitos sacrificados ao arbítrio apaixonado e insensato d•! autoridades inca-
pazes , e que, innocentes , como eram, concorriam na multidão t:m que foram con-
fundidos, para o trophéo de apotheose ás excepcionaes vi:·~uàes de ac tividade e 
perspicacia do chefe de policia ! 

Que quadro triste aquelle, Srs, Senadores! e que contraste cruel e5maga o 
Sr. Presidente da Republica na historia da sua propria administração ! 

E' de hontem o facto que sugg iro ás reminiscencias desta assembléa. Em um a 
das muitas arruaças que entre nós fórma a escorçoda vida popu)ar, foi preso um 
cidadão por dar vivas desrespeitosos, disse-se contra as autorid'.ldes; um Deputado, 
alvo da rnanisfestação, interpoz-se aos beleguins da polici.1 e oppoz-se á prisão; 
tanto bastou para levanta r-se contra elle o clamor de ter a rrancado das mãos da 
autoridade individuo legitimamente detido, e o Sr. P residente da R epublica o fez 
propalar por suas autoridades subalternas, para que repercutisse por todos os angu-
los do paiz a accusação, de que o Deputado v.iolara a Constituição e as leis, impe-
dindo o legitimo exercício de um delegado do poder publico; e sob tal pretexto 
instaurou-se processo contra o Deputado. 

Hoje é o Prnsidente da Republica quem entra nas p1 .. oes; de lá a rranca indi-
víduos detidos por crimes communs, e que ao tempo elo estado de sitio já deveriam 
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conhecer officialmente o moti~? P.Or qu~ estavam presos e se lhes instaurava 0 pro-
cesso ; e, sem nenhuma formdhdade, atira-os para o extremo do territorio nacional, 
interrompendo, suspendendo violentamente as funcções de um poder tão soberano 
como o que S. Ex. exerce! E os espiritos ordeiros se irritam ct>ntra as raras vozes 
que ousam protestar por este abuso de poder que desorganiza :-t Republica, .e a fere, 
no que ella tem de mais sagrado, o direito individua!, antegosando as .vantagens e 
applausos da approvação que envolverá este a ttentado, regis trando na historia a 
decadencia do · espírito publico entre nós; 

Allega-se em defesa do acto presidencial a efticacia da sua intervenção prepo· 
tente contra o vanda lismo de que fomos testemunhas, que nos prejudicava e deshon-
rava. Ouvi tal justificaç'ão do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, e o Senado, 
como eu, a ouviu tambem. 

Vimos, exclamou S. Ex., uma horda de selvagens quebrando lampeões, virando 
e mcendiando vehiculos, impedindo o transito public:o, assediando as casas particu-
lares, invadindo-as e preparando tudo para o saque. 

E S. Ex. , em quem jámais suspeitei inclinaões palheticas, tão praticas e positi-
vas são as tendencias do seu invejavel talento e grande illustraçiio, tinha na phrase 
as vibra~ões do sentimento, como si sua alma de novo despertasse, commo,' ida, á 
recordaçào daquellas scenas, que tanto o haviam emocionado! 

Mas animo-me a perguntar a.o Senado, n~ ausencia do nobre Senador, que 
deploro : onde viu S. Ex. protestos popula res em uma grande ci;pital, que não se 
resentissen1 qaquelles comdemnaveis excessos·.:i ! Quando? 1 

Tenho, por felicidade ou infelicidade m.inha ... escou conv~nciclo que por felici-
clacle, assistido a rnuitas scenas iguaes ou analogas ás que ~e reproduziram nesta 
Capital, nos dias tristes ele novembro, e é o caso ele recordar que sempre provoca-
das pela attitude cio Governo, confraria á lei, ou aos ü1terosses cio povo. 

A primeira ele que fui testemunha e em que tomei parte cli1ecta e activamente, 
se poderia chamar uma sublevaçãp popular. A Companhia cio Gaz elevara a valor 
excessivo o preço da sua mercador1ia, e o Governo quedou-se em uma immobiliclade 
criminosa, deixando-a tripudia r solJre o interesse publico, e a lei que o defendia. O 
povo levantou-se em massa. Arrebl,ltado em uma torrente impetuosa, que se dirigia 
pa ra uma assembléa. popular, fui forçacl.o a tomar parte nella , e acclamado para 
uma commissão permanente que d~via accordar COil) o Governo nos meios ele obstar 
os excessos dn companhia, para q restabelecimento da ordem. 

Dessa posição resultou-me a vantagem de ser historiador daquelle facto, cujos 
incidentes conheço nos seus minirqos detalhes. 

Os meios ele que então se serviu e povo para significar sua indignação, e mani-
festar o seu desgosto, foram os mE;smos que vimos rept ocluziclos nos dias de novem-
bro. A ciclacle ficou em trevas, porque os combustores da i!luminação publica eram 
apagados e quebrados; viravam-se os vehiculos das companhias ferro-carris, para 
construir com elles barricadas que impedissem o livre transito da policia; descal-
çavam-se as ruas, para transform ar em projectis os parvllelipipeclos com que se res-
pondia á aggressão ela força publiça. 

56 faltou nos dias de novemb;ro, Sr. Presidente, o facto que naque)la época 
sobresaltou todos os espiritos, o seguinte : 

O povo em massa agglomerava-se nas ruas e praças, e a cnda moveu-se como 
um oceano batido pela· rajada ela tempestade, á noticia de que o Imperador, que 

estivera em palacio em conferencia de ministros, voltando para São Christovão, pas-
saria pelo largo cio Rocio. De lon~~e perceberam-se os batedores do carro imperial; 
rapido o largo sepultou-se na mai~ profunda escuridão, e a comitiva cio imperador 
passou sob uma saraivada de pedras ! 

Eu, Sr. Presidente, que fazia parte da commissão perm >1. nente, não consegui 
impedir aquella affronta, inconsequEjnte e se lvagem, mli" grada os esforços que neste 
sentido empreguei, tão elevados eram os meus pontos de vista, e 'tão grande o res-
peito que me inspiravam as nobiliss1mas qualidades moraes do Imperador! ' 

Que ~:lirja o nobre Sen ador pelo Rio Grande do Sul, si a mais insignificante 
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parcella de poeira tocasse a luxuosa victori·a 'do Presideflte da Republica, nos dias 
de novembro, nem mesmo que fosse dessa poeira com que o Sr. Passos diariamente . 
nos deteriora os pulmões 1 Que assombro! Um atomo de poeh·a tocar o carro do 
primeiro magistrado da Nação! ... 

Uma outra manifestação ruidosa contra o Governo foi a . que occorreu a I de 
janeiro : a crise do imposto do vintem. Tinha passado ã lei no Parlamento e não 
estava ainda regulamentada, tal qual como a da vaccinação obrigatoria. A exci-
tação popular crescia de dia a dia, e por fim explodiu em um p~otesto collectivo da 
população. Os meios empregados na reacção foram os mesmos que anteriormente : 
apagaram-se combustores de illuminação, viraram-se bonds e descalçaram-se ruas. 

Das janellas, respondia-se á repressão da força policial com projectis de toda 
a natureza : pedras, telhas quebradas, ~acos de vidro, garrafas vasias e cheias de 
agua e d"! terra. 

As luctas a arma de fogo e a arma branca travavam-se repetidas e tenazes nas 
ruas e praças, puõlicas, e, ao receto dos combatentes, no chão, inundado de sangue, 
gemiam feridos e arquejavam moribundos. Na barrici;da da rua Uruguayana, o 
cidadão que commandani a defesa, quasi só, por terem sido destroçados os com· 
panheiros, reproduzindo a figura homerica de Baudin, na barricada da rua Santo 
Antonio, de Pariz, morreu para provar como se morre. por um "llintem 1 

Em todas as ruas e bairros desta capital notava-se passagem da revolução popu-
lar triumphante, nos calçamentos arrancados, nos lagedos quebrados, nas paredes 
esburacadas por projectis, nos combustores de illuminação inutilizados. As compan-
hia~ de carris urbanos da época soffreram avultadissimos prejuizos. Esa commoção 
popular d>.1 maior intensidade e gravidade não provocou, no emtanto, da parte do 
lToverno uma unica medida de repressão, antes inspirou-lhe a providencia pela qual 
demonstrou a sua submissão e respeito á opinião publica. O inclvidavel conselheiro 
Saraiva assumind o pode'° - acto continuo á queda do ministerio que promovera 
a passagem da lei, dictatorialmente, suspendeu-lhe a execução ! 

Ah! Que nunca houve dictadura tão bemfazeja como aquel!a que inspirada no 
bem publico, desdobrara sobre a cidade a bandeira branca da paz ! 

Que 'se diria ·naquella época, que diriamos nós, republicanos naquelles tempos, 
si o Governo desterrasse · para o Acre as centenas de pessoas que colhera nos tumul-
tos populares ? 

Mas isso é a historia antiga, é a historia desse periodo a que nós republicanos 
chamavamos de decadencia nacional, que pelas suas fraquezas e pusilanimidades 
preparou o advento da Republica . 

Pois bem, consultemos a historia moderna, a historia de hontem; os factos pas-
sados apenas ha alguns annos, dous ou tres; não quero ser eu o historiador; sou 
suspeito, por desordeiro, incontentavel, opposicionista de todos os governos, impru-
dente e nem sei que mais, uma serie de qualidades excepcionaes que raras vezes 
se acham reunidas no mesmo individuo. Foi chronisrn dessa commoção popular o 
nobre Senador pelo Maranhão no Senado, invocando em fav1Jr de sua palavra os 
depoimentos dos Drs. Leopoldo Bulhões e Lauro Mülier. Deaciam SS. EEx. pela 
rua da Constituição, descuidadamente confabulando, quando tiveram de recuar 
deante de uma patrulha de cavallaria policial, que investiu ~obre elles, pelo crime 
de transitarem pela rua, e não foi sem grande esforço que conseguiram escapar á 
sanha daquelles aguerridos batalhadores. 

Esta patrulha fazia parte da força distribuída pela cidade p~ra conter os amo-
tinados contra o acto da Prefeitura, que havia sanccionado um prc-jecto de lei, poucos 
mezes antes veta·do na administração do mesmo prefeito, pelo qual se renovava o 
contracto da Companhia S. Christovão, cujos lucros cresceriam, augmentariam des-
communalmente, com o sacrificio da população, pelo augmento dos preços das pas-
sagens. O acto de sancção obedecera, era ·voz corrente, á vontarie do Presidente da 
Republica, que desse modo, procurava amparar a fortuna, de um de seus Ministros, 
empenhada naquel!a companhia. 

O que foi aquelle conflicto ninguem ignora. Ao ter conhecimento da sancção do 
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prefeito, o povo arremetteu contra os vehiculos da companhia ; em pleno fargo Je 
S. F rancisco foram elles virados e incendiados, e de então em deat1te a commoção 
es tendeu-se pela cidade inteira, reproduzindo-se por toda a parte os mesmos factos, 
as mesmas scenas; travando-se por toda parte luctas que tinham o mesmo desfecho: 
mortes, prisões e fer imentos. ' 

Eu dirigi aquelle movimento, não das ruas, mas da trihuna do Senado, com 
todo o calor que dou ás minhas convicções, e com todo o .~sforço com que procuro 
desempenhar-me dos meus deveres. Dirigi-o em todos os a junt<' mentos populares, 
onde entendia que se faz ia preciso accender no espirito do fOVO o sentimento de 
reacção contra o arb itrio dos governos, que para enriquecerem, não hesitam em 
sacrificar os proàuctos do trabalho do povo. 

O Governo não ignorava, provavelmente, a minha attitude; conhecia-a talvez 
pei-feitamente. 

Não sei, si naquelle momento se operasse um movimento revolucionario, não 
sei, digo, si eu não seria o porta-bandeira da revolução, tanto me impressiona va a 
causa do protesto popular, pela sua natureza moralizadora. 

Naquella époc.< repetiam-se os factos de sempre : con1bustores de illuminação 
quebrados; vehiculos incendiados ; ruas descalçadas; lagedos partidos; combales entre 
força publica e os populares, travados por toda parte; emfim, o mesmo drama, as 
mesmas scenas e os mesmos figurantes; de urp. lado o povo que cança de soffrer e 
reage ; do outro o Governo, em ·quem o habito de governar sem lei e contra a lei, 
sobrepondo-se á opinião publica , empenha-se na reacçã" que o apaixona. 

No emtanto , seja dito em homenagem á verdade e honra do Governo pass;ido, 
Deus enviou-lhe um raio de luz e, em vez do estado de sitio, elle recuou do seu 
proposito; a lei nâo se cumpriu e a paz se restabelece1.1. E note-se, isto se passava 
no quatriennio anterior a este, ctjjo chefe do Poder Executivo não primava pelas 6uas 
resoluções conciliatorias; era u!T\ apaixonado dos processos da violencia ; governar 
é querer, era o paradoxo que o 15uiava. 

Eis, Sr. Presidbnte, a traçop breves, a historia das nossas arruaças, que são 
a historia das arruaças de toda~ as grandes capitaes; as scenas não diversificam, 
porque não ha meio de introdu~ir reformas nos processos de reacção; e a arruaça 
popular, essa fórma da commoção intestina, representa o desespero do povo, ao perder 
a ultima esperança. As grandes qores se manifestam sempre do mesmo modo. 

Como pretender capitular os movimentos populares de novea<bro entre os factos 
excepcíonaes , para justificar o arb itrio presidencial, de desterrar em massa, presos 
submettidos a proce~so e que nada tinham que ver com o movimento millitar daquella 
epoça? 

Não confundamos· os termos da questão. Que o movimento politico que explodiu 
a 14 de novembro aproveitasse ar agitação popular provocada i:-ela vaccinação obri-
gatoria é possivel; · não o con te~to, porque daquell e movimento sei sómente o que 
os nobres Senadores conhecem. · 

Que alg uns politicos insuftassem a crise socia l, para aggravar a situação ào 
Governo, é passivei; mas pretenqer que o povo era connivente naquelle movimento 
que agia reflectidamente na direcção delle, e contrapor á evidencia historiea dos fac-
tos phantásias deli rantes, que nãq resistem aos processos da logica. 

Logo que se fallou em vaçcinação obrigatoria a opinião dos scientistas se 
arregimentou em combate e a luçta travou-se; invadiu o recinto das escolas; escalou 
as tribunas doutrinarias do professorado; agitou as assem biéas de soçiedades de 
sctencias; repercutiu pela imprensi!, surgiu na tribuna d·-, Parlamento, e propagou-se 
pelo povo. . 

Qualquer homem de governo, de mediana prudencia, e a quem não dominassem 
os preconceitos que a vaidade in~pira, procuraria e encontra ria a solução concillia-
dora entre o interesse publico e as opiniões extremadas. Habituamo-nos, porém, a 
não escuta r a voz na Nação; os governos da Republica embalam-se com a idéa de 
que hão d~ conseguir arrastai-a ~!gemada ao carro do seu poder, como trophéo do 
seu arbitrio ,· e não hesitam entre a opinião nacional e os caprichos da sua vontade. 
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As luctas da vaccinação obrigatoria reproduzem com :nexcedivel fidelidade o 
resultado da tenacidade phantasiosa do chefe do Poder Executivo em menosprezar 
a opinião publica, que por todos os processos, a seu alcance, procurara fazer-se 
ouvir por S. Ex., offerecendo-lhe até meios de conciliação que acatavam todos os 
escrupulos e respeitavam todas as susceptibilidades. 

S. Ex., porém, estava armado; dispunha da força e preferiu luctar; o povo 
atirou-se á rua e a luctp. se travou. Como agora .fizer-se que o povo col!aborara 
no movimento militar de Novembro? Corno pretender-~e, nessa hypothese insusten-
tavel. apoiar a defesa do Presidente da Republica, pela pratica de actos, que só a allu-
cinação lhe poderia ter inspirado, só a paixão obsidente poderia ter aconselhado? ! 

Pois os tumultos, as arruaças provocadas pela lei da vacçinação obrigatoria jus-
tificam o Poder Executivo dos desterros para o Acre? ! . 

Mas, Sr. Presidente, qual será, de hoje em deante, o criterio Fªra o julgamento 
dos actos do Governo, si tal doutrina triumphar? 

Qual o valor da Constituição, qual a significação das leis, si o Congresso sanc-
cionar o principio de que os actos governamentaes devem ser aferidos pelas circum-
stancias occasionaes que os inspirem, e não pelas regras a que se devem subordinar? 

Não se des.enharão ao espírito dos nobres Senadores os abysmos a que nos 
arrastará simílhante absurdo? 

Justificará o Presidente da Republica seu acto de desterrar para o Acre desor-
deiros communs com a lei do estado de sitio? · 

Mas o estado de sito só o autoriza a desterrar presos poÜticos, e não podiam 
nem deveriam ser como taes considerados réos de crime commum, que a policia 
prendera nos conflictos das ruas, de II a 14 de novembro, réos aos quaes a Consti-
tuíÇão garantia o direito de defesa. 

Perguntarei aos nobres Senadores como poderiam defendec-se aquelles réos dos 
crimes que lhes imputaram, retirados bruscamente desta cidade, centro de sua acção 
e relações? A que ficam reduzidas as larguezas da defesa que a Constituição garante 
a todos os crimim;sos, por mais assombroso que sej:i. o acto r.:elo qual respondem 
perante a justiça publica? 

O Sr. Cardosu de Castro, pretentendo de um traço, naqueiie estylo que todos 
lhe conhecem, em que as preoccupações rhetoricas -prejudicam até as manifestações 
do senso commun, surprehender os elementos da culpabilidade dos indiciados no 
movimento ele novembro, diz, .referindo-se aos desgraçados que .º Presidente da 
Republica empilhou nos. po;ões dos navios que deviam , despejai-os no Acre : 
«Animaram-se e insuflaram-se as ruins paixões com os rnáos eiementos ~ociaes, 

com o que ha de peior em nosso meio, com todos os que estão .fóra das leis, os des-
clasificados. ,, 

De modo que neste paiz ha uma especie de gente que não se ericontra em nenhum 
outro - os que estão fóra ela lei! Sim, porque em toda a parte, o morto como vivo, 
o velho como a criança, o homem como a mulher, o doente como o são, o louco 
como o as1zado, todos, todos vivem dentro da lei, isto é, todos vivem submettidos 
ás leis que ·as regem. · 

Aqui ha uina classe especial. Mas, isto é serio, Sr. Presidente? Isto será ver-
dade? Haverá neste paiz quem viva f6ra da lei, e esse será o criminoso? 

Mas então do que se admiram? Si não ha lei que o reja porque contestar-lhe 
o direito de governar-se pela sua propria vontade, de fazar o que lhe parece conv•> 
niente aos seus interesses? 

Não, não é exacto; em sociedade organizada não ha quem vh·a fóra da lei; os 
criminosos são o~ seus principaes protegido~. 

Não nos preoccupe a classificação do Sr. Cardo5o de Castro. 
Ninguem ignora quanto a immensidade da5 al~uras deslumbra e fascina os espi-

rilos fracos; como são injustos e apaixonados os que governam, quando apreciam 
actos dos que são governados, que .lhes desagradam. 

O illustre Si-. Seabra deve recordar-se que já foi classificaclo em documei1to offi-
cial, arohiva.d0 na Secretaria do Interior. e assignado pelo St. Dr. Franscisco de 
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Paula Rodrigues Alves, actual Presidente da Republica, corno - desordeiro Incor-
rigível -, e não obstante não ascendeu a primeiro Ministro des;e mesmo Presidente, 
e não é, segundo opinião Garrente, o grande chanceller da Republica, quem ata 
e desata todos os nós gordios em que se emmaranha a política nacional? 

E quem sabe quanto futuro Ministro não estaria desconhecido na turba-multa 
de presos, desordeiros incorrigiveis, que o Presidente da Republica desterrou para 
o Acre? Quem sabe? ! 

Eis, Sr. Presiilente, a que ficam reduzidos os actos praticados pelo Poder Execu-
tivo durante o estado de sitio, actos apenas met1cionados na mensagem, quando a 
Constituição exige que sejam minuciosamente relatados, expostos ao Congresso sim-
plesmente para jmtificar a .praxe ela approvação, quando deviam constituir base 
para o mais severo julgamento. 

O P'resiclente da Republica prendeu cidadãos para servirem de testemunhas, 
quando só poderia prender politicos compromettidos nos factos politicos de novembro, 
e os deteve em prisões destinadas a réos ele .crimes commun, quando só poderia 
enclausurai-os em prisões que não fossem destinadas a taes réos. 

Ainda mais, aproveitou-se do estado ele sitio para retirar para o Acre. indivíduos, 
já antes, presos por crimes communs, e que deviam responder aos processos que lhes 
fossem instaurados, não só impedindo a acção ela justiça, oppondo-se ao exercido de 
autoridades constituídas, como privando-os cio direito d•l defesa, quando pela Cons-
tituição, só poderia desterrar presos politicos., portanto indivíduos que tivessem 
tomado parte nos acontecimentos de novembro. 

Ficou consequentemente demonstrado, tão rapidamente quanto me foi passivei, 
embora com as falhas inherentes ás minhas apoucadas aptidões para a tribuna (não 
apoiados)'que de modo algum se justificará o Senado si approv.1r os actos praticados 
d.urante o sitio, ainda quando ta/ competencia coubesse nas ,;uas funcções constitu-
c10naes. 

O qúe a mensagem presidenciial põe em evidencia é que os Presidentes da Repu-
bTica não hesitam em deixar nos archivos officiaes documentos eseriptos do ,arbítrio 
com que governaram; e quem Slj admirará de que assim seja, durante o estado de 
sitio, si não se alteram os habitqs nem se modificam as formulas, nos periodos que 
elles dizem coiistitucionaes ? 

Tenho aqui a prova irrefra~avel, é um édital do chefe de policia, publicado 
e affixaclo em boletim em todos. os Jogares publicos, dias antes do estado de sitio. 
Ouça o Senado : 

"O chefe de policia do Di9tricto Federal, de ordem do Goi·erno .da Repub1ica, 
determina ;I. populaç.ão pacilica que desoccupe as ruas da cidade para que possam 
ser empregadas medidas do max~mo rigor, no sentido de restabelecer-se a tranquil-
lidade publica. - 14 de novembro de 1904. » 

Iguasinhos a este são os editaes com que durante a revolução ela Russia , os 
governadores militares ele Moscow e S. Peterburgo ·intimavam a população a que 
desoccupasse as ruas; e só ha uma diferença, não nos editaes, mas na situação dos 
dous paizes. A fórma de -governo da Russia é o absolutismo despotico; a .do Brazil 
é a republicana presidencial; na ;Russia, a revolução aspirava a .decretação de uma 
Constituição; no Brazil, impera .1.1ma Constituição republicana, e que se diz essen-
cialmente liberal; só esta e nenhljma outra. 

E não pára ahi a fertilidade cio Sr. Cardoso ele Castro; seria impossível ao actual 
Governo en~ontrar chefe de policfa mais á feição dos seus processos; nem podérá o 
Sr. Ministro ela Justiça, por mais que se esforce, exceder o prurido de celebridade, 
que excita a nervosidade do chefe de policia, e levar-lhe vantagem na agitação que 
o desdobra nas m8is extravagan~es personalidades. Verdadeiro milagre de transfi-
guração nevropatha ! 

Ouça o Senado esse outrn specimen de edital que figurará entre. as celebreiras 
cio 11osso constitucionalismo; admire a afouteza com que se affronta o senso com-
mu111, explorando o temor do analphabetis~o popular. Diz o Sr. Cardoso de Castro : 
« E'stando os · direitos de reunião e de Iiberclacle do pensamento, subordinados ás 
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rest'ricções explicitas nos § 8 e 12 do art. 72 da Constituição. » Convirá recordar aos 
nobres Senadores aquelles artigos, para que vejam que jámais o legislador consti-
tu'inte cogitou em limitar os direitos que garantia. · 

O Sr. Cardoso de Castro provavelmente estava suggestionado por alguns dos 
espíritos que na Russia inspiraram as reacções governaipcnt:i.es contra o movi-
mento Jilleral dos opprimidos, porque ainda ha poucos dias os telegramm:is annun-
ciam editaes do chefe de policia de S. Pet~rsburgo, prohil>indo reuniõ~s. que quali-
fica de sediciosas, sómente com a differença qu.e lá não se invoca a Constituição, 
porque é cousa que não ex,iste. 

Ouça o Senado o § 8° do art. 72, que o Sr. chefe de policia diz que restringe o 
direito de reunião e a liberdade de pensamento. 

"A todos é Iidto associarem-se e reunirem-se liv1emente e sem armas, não Po-
dendo intervir a policia sinão para manter. a ordem publica. " 

Ouviram? É' ou não exactamente o contrario do que diz o cJ:iefe de policia? 
A Constituição dá a todos o direito de se reunirem e se asrociarem, e prohibe 

o chefe de policia de entrar em taes reuniões ou associações; elle entra e prohibe a 
reunião e fal-o em nome da Constituição ! Si não fosse triste, seria ridículo. 

A poficia monarchica tinha muito mais sagacidade e espirita, porque cumpria á 
risca o preceito, e assumi a ainda proporções de martyr sacrificada a liberdade legal. 

Enviava ás reuniões de propaganda política; ou de reform'ls sociaes uns cabos 
adestrados em promover desordens, armados · de garruchas sem balas, facas sem 
ponta, mas re.speitaveis cacetes. 

No momento em que o orador propagandista se apaixonav'.1, smgiam os apartes; 
palavra puxa palavra, e os apartes cruzavam-se, arrevezados e violentos, e de repe.nte 
ouvia-se a detonação ele uma arma de fogo, punhaes reluziam,. e os cacetes serpeavam 
pelos ares; o auditorio recuava espavorido, ·e encontrava-se com a policia que vinha 
restabelecer a ordém e distribuía a torto e a direito espadeiracla'3, emquanto os seus 
encostados vibravam com valor o cacete, arma predilecta. 

Confesse-se que a policia dos tempos passados representava muito melhor n 
seu papel, elo que a de hoje; parecê que a trou.pe dos nossos chefes não tem um unico 
artista de merecimento; nem para isso serve. 

O senario era apparatoso e a mise-en-scbie bem estuda-la. 
Vejamos o § 12, que tambem o chefe de policia diz que restringe o direito de 

reunião e a liberdade de pensamento, e o Senado verificara que começa exactamente 
pela declaração de que não ha ·restricções de nenhuma especie á liberdade de pensa-
mento. 

Diz o § 12 : «Em qualquer assuinpto é iivre a manifesta>ã:> do pensemento pela 
imprensa ou pel·a tribuna, sem dependencia de censura, respondendo cada um pelos 
abusos que commetter, nos casos e pela fórma que a lei determina:. Não e permitticlo 
e anonymato. » 

Que! era o assumpto discutido nas reuniões que o Sr. Cardoso Castro impedia. 
Exactamente o que havia' sido tratado na tribuna do Congre~so. Algumas daquellas 
reuniões foram presididas peio Sr. Senador Lauro Sodré, e as opiniões de S. Ex. 
não eram segredo para ningeum. 

Menos cauteloso talvez do que devia ter sido fui eu da tribuna do Senado, que 
aconselhei ao povo que resistisse até a morte, assev~rando-lhe que em minha casa 
não penetrariam agentes da vaccinação obrigatoria, sinão passando sobre o meu 
cadaver, e V. Ex. (dfrigendo-se ao Sr. general Pires Fe>rreira.), que tem relações 
com membros de minha familia, póde inquirir delles, si a minha ·resolução era ou 
não definitiva. 

Pois isto, dito da tribuna do Senado, é uma banalidade ,a manifestação de uma 
cordialidade affectuosa; a mesma phrase, repetida da trihuna popular, será um crime, 
um prégão de revolução, um rebate a sediciosos. ' 

Conhecidos textualmente os artigos da Constituição que <,e referem ao direito 
de reunião, e á liberdade de pensamento, ouça o Sen'ado o re;;to da leitura do edital 
do chefe d" policia, porque é necessario que não lhe faltem razões para assumir a 
responsabi'Jidade nas prisões de testemunhas e nos desterros para o Acrç. 
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"Como estejam annunciadas reuniões publicas com o fim de ser impediJa vio-
lentamente a execução do regulamento, ainda não expedido, e ordens emanadas da 
autoridade legitima, por meio de ameaças formaes d'! subversiío do systema con-
stitucional, e com o sobresalto geral das fami lias, o que se concltie de actos inequí-
vocos dos promotores dessas reuniões, de diligencias da policia e de largas noticias 
insertas nos orgãos da imprensa diaria desta mesma cidade, com repercu ssão em 
todos os Estados, faço saber aos que · interessar possa que mandarei disp ersar 
quaesquer reuniões desta natureza nos termos dos arts. 111 e 118 do Codigo Penal, 
procedendo-se em seguida contra quem de direito na fórm a ela lei 13 de novembro.» 

Quer mais claro o Senado? O Sr. Cardoso de Castro ma11daria dispersar 
quaesquer reuniões. 

Realmente, por que fallar de abusos commett idos durante o estado de si tio, si 
a ntes delle o Presidente da Republica consentiu na ;rnblicação deste edital? 

Só resta ao S!'nado recordar-se dos artigos do Codigo Penal, citados pelo chefe 
de policia, para admirar-se da monstruosidade deste edital; não os lerei na int~gra, 
para não fatigal-o, bastando-me indicar-lhe os capítulos do codigo de que fazem parte. 

O art. 111 faz parte do capitulo 3°, cujo titulo é : "Dos cr!mes contra o livre 
exercício de poderes politicos. » 

O art. 11 8 faz parte do capitulo 2° do titulo 2° com o título : «Sedição e a junta-
mento illícito. » 

Basta o enuncíado destes titulos dos capitulos do Codigo Penal em que figuram 
os taes arts. 1 n e n8 para comprehender-se que não se referem a direitos de runião 
e liberdade de pensamento; e só o Sr. Cardoso de Castro os citou, por haver adean tado 
que as reuniões pretendiam oppor-se á execução ele um regulamento, ainda não 
decretado, pretendendo fazer crer que se tratava de ajuntamentos íllicitos, ou sedição 
para impedir o exercício das autot1iêlades no uso de suas funcções. 

E' preciso não adulterar a verdf de, aliás divulgada por tal n·odo, que a ninguêm 
seria licito ignorai-a, e a verdade é que toda a agitnção popul ar pretendia oliter 
ao Congresso a reprovação da lei da vaccinação obrigatoria, e do Governo o veto 
ou por ultimo sua· inexecução : o povo se satisfaria com qualquer solução governa-
mental. 

Afé a época em que se publico11 aquelle edital não havia um unico caso, um só 
que fosse, de reacção do povo co'ltra vaccinadores; o que se sabia até era que á 
approximação delles, o povo fu gia, escondia-se, mas não gue os aggredisse. 

Eu, e tantos outros resistente~, estavamos no nosso direito de reagir contra 
uma pratica que considerassemos fatal á nossa saõde ou á nossa vida, e de impedir-
lhe a execução em pessoas sob a possa directa responsabilidade; nesta resistencia, 
eu, ou quem quer que fosse, defenderia um 'direito constitucional. 

o SR. EUCLIDES MALTA dá " uin aparte. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Não era lei, está eng :rnado V, Ex.; o Congresso não 

tem poder pa ra fazer leis sinão dentro da Constituição. 
O SR. EucLmEs MALTA - Podem ser desobecidas depois, ma~ são leis. 
O SR. BARATA RIBEIRO - São actos inconstituci<m aes que não obrigam a nin-

guem, não são leis. 
Minha doutrina é a verdadeira, Sr. Presidente; eu já a considerava assim pelas 

minhas proprias reflexões, hoje apoio-m e em autorida'de ineg11alavel. 
Além de mim, além do Sr. La uro Sodré, além de quantoq, cc;mbatendo a vacci-

nação no terreno das sciencias biologicas, vibrara m contra a sua obrigataríedade 
razões de ordem juridica, collocou-se, irradiando luz e esplendor, esse grande espírito 
que se chama Ruy Barbosa, uma d11s maiores, sinão a maior cerebração da ultima 
metade do· seculo XIX, com a extraprdin aria autor idade que lhe advem, na politic:;i, 
de ser a tradição do niais si ncero e leal liberalismo; nas lettras juridiças, de ser um 
dos seus mais fecundos e illustrados i;ultores, cuja fama e f·espeitabilidade desdobra-se 
luminosa por sobre a terra patria, e projecta-se pelo mundo, captivando e deslum-
brando os espiritos mais lucidos. 

Foi elie quem desfechou sobre a vaccinação obrígaforia o ultimo golpe, o golpe 
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mortal, cobrindo-a rnm a pá de cal destinada a corroel-a, p:ir"l entregai-a em clecom-
posic;ião as depurações que soffrem as tyrannias ao contacto cio impulso das idéas 
liberaes. 

S. Ex. disse-nos : «Acima de toda~ as reg ras legaes e>tá o direito de legitima 
clefesa. · 

Quando os tribunaes me negarem, como cidadão , este ditC'ito, eu, em nome 
delle, como homem, resisto aos tribunaes »; e, depois de referir-se á incerteza sobre 
a acção da vaccina, aocrescenta : «Logo, na duvida, tenho o direito de me oppo~ 
a que a minha saude e a minha vicia sirvam de mate.ria! a ess'l experiencia in anima 
vili , a inda que ella se me imponha com a autoridade veneravel de uma sentença ju-
dicial.» 

Posta nestes termos a questão, e estes eram os seus termos constitucionaes, 
juriclicicos, scientificos e logicos, que restaria aos oppugnadores da vaccinação obri- · 
gataria $Ínão a rl~volução, isto é, a resistencia pela força contra a força com que o 
Governo pretendia subjugai-os e vencei-os? 

Si eu era um ~ei:l icioso, quando prégava a resistencia até ú ·extremo da lucta, 
si sediciosos eram . todos quantos, em nome dos seus direitos, formavam as milícias 
constitucionaes, tínhamos a g rande alegria de collocarmo- nos á sombra daquelle 
gr ande espírito que nos conduzia através da resistencia, dle, a alma niate·r. da Consti" 
tuição, eile para quem não se pode erguer os olhos, Fem um pt ofundo sentimento 
de · respeito. 

Estava,. port'lnto, o povo no seu legitimo direito de reun ir-se, para: deliberar 
sobre as providenci as que deveria adaptar para impedir a pratica da vaccinação obri-
gatoria, ao impulso dos homens de saber e responsbilidade aos quaes as circumstan-
cías collocatam na posição de dirigentes. Quem não exercia direito alg uní, antes 
violava preceitos constitucionaes, era o Presidente da Republica mandando pelo seu 
chefe de policia impedir taes reuniões, e não admira que depois do estado de sitio 
S. Ex. se sentisse mais desembaraçado para attentar contra os direitos e liberdades 
individuaes, quando antes delle já os considerava de someno.s importancia . 

Todos. os actos de governo dictatorial ·ao Sr. Presidente da R epublica , desde as 
circulares do chefe de policia, antes do estado de sitio, até o edital do Sr. Ministro 
da Guerra, prisão do Senador Lauro Sodré, detenção de cidadãos para testemunhas 
em prisões destinadas a r éos de crimes communs, e retirada para o Acre de presos; 
sob a protecção da lei e da justiça, todos eram corolla rios do r:oder absoluto que S. 
Ex .exercia, para conseguir pela força, o que repugnaria á razão de qualquer homem 
de mediana cultura, si não Impulsionado pelo capricho. 

Os far.tos a que me tenho referido até agora, demonstram que a mensagem 
presidencial sobre os actós do estado de sitio, é propositalmente omissa, quando a 
Constituição exige que seja minuciosamente explicata. F ôra esse o seu menor defeito, 
e seri a ele justiça que o Congresso a a rchivasse em silencio, para significar o seu pro-
posito de não pe1·turba r a vida nacional com a responsabilidade do chefe cio Poder 
Executivo. 

H a, porém, defeito maior na mensagem - e a improbidade da fa lsidade. 
Não tenho phrase menos aspera para classificar o proposito que nella se revela, 

de occulta r a verdade, quando se affirma que só uma mc·dida de excepção foi tomada , · 
ao mesmo tempo que se assignalam duas providencias extra ·consÚtucionaes, mesnro 
durante o estado de sitio, e quando se occulta a pratic3. de um <1cto das mais graves 
consequencias moraes. Devo ao meu paiz a verdade, custe-me o ,que me custar. 

A mensagem presidencial não abrange todos os actos de aggressão pessoal que 
foram praticados pelo Sr. Presidente da Republica, ou sub sua immediata respon-
sabilidade. 

S. Ex. violou a correspondencia particular de um Cidadão, spplaudindo a auto-
ridade que lhe servira de instrumento para tal attentado, sem siquer conhecer <.s . 
leis do paiz em que vive ; utilizando-se des te crime, para prntender marear a repu-
tação de um homem que conta mais de meio setulo de serviços notaveis prestados 
::i.o paiz, e que, no fim desse período, co.mo si Deus quizcsse permittir que elle vivesse 



-186 - r 
para exemplo de c1v1smo ás gerações que (lascem, passa flltivo e sobrançliro por 
entre os vis que se humilham ás pressões dos governos abastardados pela corrupção 
e pela força. 

A confissão, Sr. Presidente, de que uma correspondencia particular foi violada 
consta do relato-rio do chefe de policia publicado no Dia-rio Official de 23 de dezem-
bro do anno passado. 

Na preoccupação infantil de que o levante, subversão, sedição, ou como queiram 
chamar, de 14 de novembro, tinha por fim restaurar a monarchia. o chefe de policia 
poz em mira o Sr. visconde de Ouro Preto. 

Os nobres Senadores devem já estar ensinados neste particular ; todos os chefes 
de policia na R epublica se parecem; o objectivo que os a ttrahe, e desorienta, con<;-
tante, pertinaz, verdadeira obcessão de espirito, é descobrirem cor.spirações restaura -
doras, para no seu livro de contas correntes, por serviços prestados ao Governo, 
abrirem credito, pela defesa das instituições republicanas, credito que será resgatado 
com uma cadeira no Supremo Tribunal, para a qual olham com os olhos de namo-
rado. (Riso.) 

Supportarão, resignados, todos os desrespeitos dos consules ou ministros estran-
geiros; não se lhes dará de occultar as mais francas manifestações de pouco caso de 
estrangeiros instalados no paiz; nada disso os impressiona; o que elles querem é 
armar uma revoluçãozinha; e armada ella, eil-.os a farejar a mcnarchia latente, a 
palpitar nos tumultos, para agaloados de Javerts salvador~s apresentaram-se na 
plaina dos grandes servidores institucionaes , cujos serviços requerem a permuta 
com a cadeira do mais alto tribunal do paiz. A chefia de policia tornou-se o páa de 
sebo para o tribunal. 

Nesta preoccuyação doentia , allucinação do senso comm11<1, eEcreveu o chefe de 
policia no seu relataria citado : "fste (referindo-se ao Diario do Commercio) só por 
irrisão poderia se considerar amigo das instituições republicanas que qiieria destrui·r, 
na phrase incisiva das ap·resentaçpes delle feitas aos c.orreligionarios. » Logo, o Sr. 
chefe de policia conhecia as apresentações feitas pelo visconde de Ouro Preto, aos 
seus correligionarios, da folha redigida pelo Deputad0 Alfredo Varela, e dellas se 
servia. 

Esta phrase, isoladamente, poperá, porém, parecer prova de pequeno valor, para 
demonstrar a violação de correspqndencia pa rticular, posta, no emtanto, em eviden-
cia pelo presente documento atirado á circulação do mundo sob a respeitabilissima 
responsabilidade do illustre Sr. vipconde de Ouro Preto. 

Eil-o aqui, é um artigo assignado por S. Ex. sob o titulo a Chefe de Policia e 
c.;orreio da Manhã de 25 do mesmo mez. 

Permitta-me o Senado a leitura de alguns de seus periodos que, assim, ficarão 
registrados no meu di scurso. 

Enceta o Sr. visconde de Ouro Preto seu artigo narrando o,; incidentes da inti-
mação que recebera para ir á poljcia , e circumstancias do seu encontro com o res-
pectivo chefe e continCia : (lendo) "Sentamos-nos e o Dr. Cardoso de Castro, sacando 
cio bolso um maço de papeis , dclle destacqu duas cartas que me entregou. Eram as 
dirigidas, em maio do a nno passado, aos Srs, conselheiro.;; _Bemto de Paula Souza 
e barão de Ataliba Nogueira. Não estavam viciadas; restitui-as, reconhecendo-as 
do meu punho. Escreveu outras? l\~ais algumas; aos Srs. Martim Franscisco, Penna 
Fortes e Raphael Corrêa. » (su.spe1,dendo a leitura) . · 

Note o Senado, já antes do esfado de sitio, o chefe de polida do Sr. Presidente 
da R epublica, com sciencia e consFiencia de S. Ex. qué, é de crer-se, esfregasse as 
mãos com o mesmo sentimento d~ satisfação com que communicou ao Congresso 
que durante o interregno constitucional apenas praticara uma fY!edida de excepção; 
já antes do estado de sitio, digo, muito a ntes, quando nem se pensava nas arruaças 
de novembro, e menos na sedição, o Sr. Presidente da Republisa interpunha-se aos 
cidadãos deste desgraçado paiz, viqlando-lhes a correspondencia, para surprehender-
lhes os factos da 1·ida intima l 

O Senado comprehende que nenhum ttttentado fere tão profundamente os direitos 
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da familia brazileira como. a violação da correspondencia particular. Assim como 
aquellas cartas, interceptadas pelo Sr. Presidente da Republica, servindo-se como 
instrumento de tão censuravel expediente, de uma autoridade subalterna, tratavam 
de negocio de somenos valo.i·, sob o ponto de vista das relações individuaes, a vida 
de um jorna l politico. poderiam referir-se a factos íntimos, desses que nascem no 
coração e no coração morrem, envoltos muitas vezes em maguas e tristezas, que 
nem veem á face pelo recato que os vela, e ficariam assim á mercê das indiscreções 
do chefe de ·policia segredos, que os seus donos resguardam com esmero·. Só este 
facto isoladamente, Sr. Presidente, photographa, sob o ponto de vista moral, o period9 
que passa. Elle indica que, para o actual Presidente da Republica, são licitos todos 
os meios, comtanto que S. Ex. chegue a seus fins. a permanencia na posse do poder, 
não pelo. exercício consti tucional de sua autoridade, mas até por expedientes que a 
moral condemna como repugnaptes ás consciencias de . mediana elevação e cultivo. 
Para S. Ex. é licito violar a .correspondencia particular dos cidadãos deste paiz, e 
deste modo não ha quem esteja seguro da devassa do seu lar, pelo olhar indiscreto 
dos agentes de S. Ex .. desde que tenha incorrido na suspeita de ter a independencia 
de caracter necessaria para não curvar a cerviz á intemperança dos incompetentes 
que nos governam. 

Só depois que li este trecho do artigo do Sr. visconde de Ou.-o Preto occorreu-me 
mentalmente a explicação para responder á censura de amigos que se queixavam 
do meu silencio espistolar, quando não me accusava a consciencia de provocar tal 
queixa. Tudo póde ser, sem ser milagre. deante deste estupendo milagre do arbitrio 
aconselhando o medo. 

Foi só depois da leitura deste trecho que comprehendi a razão pela qual um 
amigo escrevia-me, enviando-me em mão a carta, por estran!rnr a falta de resposta 
minha a outras anteriores. Quem sabe o destino que tiveram as que escrevi ou fornm 
a mim dirigidas ! Consola-me a certeza de que o chefe de policia ficou logrado. 

Leamos para deante; é necessario que o Senado ouça a 'eitura desse documento 
de inestimavel valor, e, si meditar sobre elle, se convencerá que o que nos falta para 
·a estabilidade da Republica não são soldados nem bayonetas. que uns e outros com-
pram-se quando o patriotismo não inspira e arma os ddadãos; o que nos falta é 
um governo constitucional que faça a Republica amada e respeitada pelas garantias 
da liberdade, sob o ' impulso da ordem e do progresso (lendo). · 

"Apresentando-me em seguida, continCta ·o Sr. visconde, uma lista de assignantes 
de um jornal monarchista de S. Paulo, e uma carta endereçada de Santos ao Dr. 
Alfredo Varela, indicando a este o meio de angariai-os para o seu jornal; inqueriu 
si conhecia aquellas pessoas. Algumas sim , outras não. 

«Ao exhibir-me os formidaveis documentos que lograra n unir nas suas dili-
gencias, ao rastejar conspirações, o Sr. Cardoso de Castro observou que o fazia 
para justificar o seu procedimento, por isso que, servindo á Republica com a maxima 
dedicação, era toda\'ia magistrado, incapaz de injustiças ou violencias. » (suspendendo 
a leif'tira) 

Uma pomba sem fe l se pensará depois desta confissão ingenua, prejudicada 
pela interceptação de correspondencia particular até an tes elo estado de sitio. 

(lendo) « Accrescentou : Queira redigi~ o seu depoimento ~obre os factos de que 
tratamos; não farei perguntas. » 

« Em termos concisos, continCta o visconde de Ouro Preto, confirmei quanto 
anteriormente adduzira, inclusive o protesto contra a violação das cartas. Interrom-
peu-me ahi o chefe , contestando que tivesse havido abuso. Pedi que me empcestasse 
º· Codigo Penal da Rep\1blica, si alli . e encontrasse esse livro.» (suspendendo a 
leitura) 

Como ·isto é pungente, Sr. Presidente, mas como é eleva0io, .como é civico·!. ... 
A mim doe-me no fundo d'alma; mas daqui beijo as mãos do Sr. visconde de 

Ouro Preto por esta licção de civismo, que S. Ex. deixou corno exemplo; digno de 
ser imitado, protestando, erecto e de pé, em nome da lei, contra a violação dos -seus 
direitos, pelos agentes . do Poder Executivo, e assim punindo os depositarios 
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da autoridade dessa cousa que por ahi vae se arrastando, em farrapos pelo caminho 
da vergonha e da deshonra, e a que por zombaria se appe1Iida de Republica . (lendo) 

« Satisfeito, abri o volume e comecei a ler em voz pa usada. » 
Tal qual como estou fazendo para que os senhores ta.:hygraphos escrevam. 
«Capitulo IV. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Art. i89. Abri-r 

maliciosamente cartas, telegrammas ou papel f echado ... 
«As cartas não eram fechadas, cortou o chefe. Queira atte.uder. Cartas, tele-

grammas ou papei fechado ende,reçado a outrem, apossar-se da correspondencia 
epistolar ou telegraphica alheia AINDA QUE NÃO ESTEJA FECHADA E QUE POR QUALQUER 
MEJO LHE VENHA ,is MÃOS; tirai-a da repartição publica.' ou de portador particu.lar 
para conhecer-lhe o conteudo. Pena : de prisão por um a seis mezes. 

Paragrapho unico. No caso de ser revelado, no todo ou em parte, o segredo 
da corespondencia violada, n pena será aggravada de um terço. " (suspendendo c.i 

leitura) 
Ahi está a pena em que incorreu o Sr. Presidente da R epul;lica. 
O SR. SÃ P mxoTO - O chefe de policia. 
O SR. BARATA RrnEIRO - Não, senhor; o Sr. Presidente ela Republica é respon-

savel por todos os actos do Governo. (l endo) 
« Conseguintemente, conclui; a a utoridade que apprehendeu ou comprnu as 

minhas cartas, conliadas ao portador particula r, ~urprehendo-lhe o conteudo e divul-
gando-o pela imprensa, commetteu crime passivei de cadeia. 

E o estado de sitio que suspende as ga ra ntias. » (suspendend.:i a leitura) 
Eis ahi, Sr. Presidente, porque protesto contra a phr;~se do Sr. Presiden te da 

R epublica. Até o Sr. chefe de policia tambem pensa que o E stado de sitio suspende 
todas as garantias S. Ex., qu~, diz que é magistrado e presume :r:cir isso ter noções 
da Constituição. (lendo) 1 

" O estado de sitio, continOa o Sr. visconde, começou ha dous dias; as cartas 
acham-se em poder da policia ha 

1
mezes. Os destinat~rios enm incapazes de lh'as 

ministrar. Logo, foram obtidas pqr meios condemnaYeis. 
"Mas não é só isso, o Codigo Penal dispõe mais : (lendo) "Art. 194. A a uto-

ridade que de posse de cartas ou cprresponclencia particular .. .. » (nova inte·rrupção). 
Suas cartas não ·eram corresi:iondencia particular, mas sim política. 
"Era m correspondencia particl/Iar, qualquer que fosse o assumpto, desae que 

não tenha caracter officiaJ, nem o possuem seus destinatarios. As palavras - cor-
•espondencía pa rtkula r - neste arp go são empregadas por oppC'sição a - corres-
pondenria official -- unica publica , aliás tambem protegida pela garantia da invio-
lab il idade. D emai5, o ar t. i94 deve ser entendido de accordo com o art. i 89, que 
garante o segredo de toda e qualquer correspondencia sem disitn cção do respectivo 
c:;bjecto . (continuando a leitiira) . 

cc Art. 194· A au.toridade que 4c posse de cartas ou corrcspondencia part.:Cu.lar 
utilizai-a para. qualquer fim, ainda. inesmo para a descoberta de um crime, ou prova 
deste, incorrerá na perda rlo cmpregç e na multa de 100 $ a 500$000. 

"Não ha negal-o, pois, a policia commeteu um crime, e por maior infelicidade 
sua , um crime inutil, pois, çá está o a rt. 195 que rezn · As cMfos ob tidas por meios 
criminosos não sP.rão admittidas e!T\ juizo. 

cc Nem as junta rei aos a utos , advertiu o chefe. 
Mudou, porém, de propositio coq10 se vê do relatorio·. » 

Depois de· todos os esforços e de todas as diligenci'ls de J ave rt-mirim ;das extraor-
dinarias concepções inteJJectuaes do Sr. chefe, a rchitectando este phantastico cas-
teJio da conspiração monarchica, qL/e elle lançara por terra, para galgar por sobre 
o en tulho a cadeira do Supremo Trif"una l de Justiça, chegou S. F.x. a esse resultadó 
desconsolador; o SP. U achado esvaiu-se, como as somb:-as de um pesadelo; as cartas 
do visconde de Ouro Preto em nada lhe aproveitariam, porque não fazem prova ~m 
juizo, uma vez que foram obtidas por meios inconfessaveis. 

Sr. Presidente, este artigo do Sr[ visconde de Ourn Preto tr ?.nsitou pelo mundo. 
Tal foi n divulgação que teve, tal a admiração que provoco u, qt1e cu, a liás recebido 
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com condescendencias immerecidas, na redacção do-] ornai do Commercio, não con-
segu i segundo exemplar do diario do dia 26, para supprir o que possuia, e anda de mão 
em mão·, 

A edi<,;ão inteira do ]ornai esgoutou-se, nem um só numero delle existe , porque 
consideravel foi o numero de cidadãos que quizeram conservar como reliquia este 
auto de áelicto do Governo da Republica, lavrado f·elo illw;tre visconde de Ouro 
Preto, cuja integr.idade de caracter todos assignalam, admiram e respeitam . 

Até hoje não houve quem ousasse contestar as affirmações do Sr. visconde de 
Omo Preto, e V. Ex.;· Sr. Presidente, deve imaginar que não faltem commensaes 
a um Governo que vence revoltas e abre avenidas, .celebrizado pelos hymnos das 
victorias faceis, e pela poeira das paredes derrubadas. 

Este silencio em torno da palavra honrada e in.:ontestavel daquelle illustre ho-
mem publico, attesta de modo irrefragel que já an tes do est ado de sitio e, mais 
ainda, depois delle, se violaram direitos e garantias dos cidadãos brazileiros, com 
sciensia e consciencia do Sr. Presidente da R epublica. 

Este incidente, revelado ao paiz pelo Sr. visconde <le Ouro Preto, dá a medida 
da sinceridade e ll"aldade da mensagem presidencial ao Congre~;t<O e demonstra que 
naõ só dous actos inconstitucionaes se .praticaram durante o sitio, mas qué até antes 
deste periodo, a Constituição não era respeitada e executada. 

Não se limitou o Sr. Pi·esidente da Republica a attentar centra os direitos dos 
cidadãos prendendo-os para testemunhas, e detendo-os em prisões destinadas a réos 
de crimes communs, não se limitou a affrontar a Constituição e as leis, arrancando 
das mãos da justiça réos de crimes communs, privando-os <lo direito de defesa, asse-
gurado a todos os que della necessitem, e atirando-os para o Arre. 

S. Ex. fez mais ainda, e o attentado que por intermedio do chefe de policia 
commetteu é ila ordem dos ma is graves, por insurgir-se contra o direito da familia, 
o regímen da vida intima do cidadão. 

Violou-se uma correspondencia particular, e poder-se-hia· ter escancarado aos 
olhos indiscretos da multidão um lar de familia, si não se Fmitasse a questões de 
interesse social collectivo. 

A Mensagem do Sr. Presidente da Republica, portanto, não obedece aos escru-
pulos da verdade; não pecca sómente por não conter a narração explicita minuciosa 
dos actos praticados durante O estado de sitio, o que St:ria ind!spensavel, de accôrdo 
com a lettra expressa da Constituição, mas por não fazer a narração de todos os 
actos que serviram de base ás responsabilidades que S. Ex. pretendia apurar. 

Dir-me-hão que a violação da correspondencia do Sr. visconde de Ouro Preto 
foi anterior á decretação do sitio, mas tal circumstancia aggrava, em vez de atte-
nuar o crime do Governo. Aggrava-o, porqwe assim si'! denwn;,tra que nem fóra 
do estado de sitio, se respeitam as garantias constitucionaes; demais, lembro ao 
Senado que o proprio chefe de policia, quando attribulado pela dialectica do visconde· 
de Ouro Preto, tentou escapar ao rigor do Codigo Penal allega11do que obtivera as 
cartas durante o estado de sitio, sob a idéa de que em tal situ'l•;ão foram suspensas 
todas as garantias da Constituição. 

Foss':! ou não, vale pouco apurar, para o caso em que colhquei a questão: -
a falta de verdade da mensagem presidencial. 

Fosse a correi;pondencia do visconde de Ouro Preto violada antes ou depois 
do estado de sitio, o certo é que no conhecimento della, suLsidiariamente auxiliado 
pelo de oL'tras circumstancias, que pareceram ao Governo valiosas, assentou o chefe 
de policia a presumpção de que o movimento de 14 tle novembr,1 installaria a dic-
tadura militar para preparar a restauração da monarchia; si a . presumpção é vesa-
nicamentc insensata, parva e inadmissivel, queixem-se de si. 

Em nome dos meus direitos de cidadão, conculcados nos do visconde de Ouro 
Preto, prntesto, Sr. Presidente, contra o crime do Governo de violar correspon-
dencia particular, lastimando profundamente que áquelle illustre cidadão fique o 
resentimento desta magua, que, reunida a tanta5 outras da mesma natuFeza, lhe 
provoca rá pela Republica, a repugnancia que desperta a vista de um leproso, cujo 
conta~io se' teme. 
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E tem razão o Sr. visconde de Ouro Pretp; si a Republica fosse isto, todos os · 
homens honestos e de principos deveriam afastar-se ddla. 

Si a Republica, Sr. Presidente, fosse o direito de prender a esmo todos quantos 
se presumen capazes de serem testemunhas; si fosse a competencia de arrancará pro-
tecção da justiça réos que respondem perante ella por crim~s communs, condem-
nando-os sem processos e privando os da defesa a qw! teem direito; si autorizasse 
a violação da corrnspondencia particular, pondo em perigo a vida intima da familia; 
si fosse, emfim, o governo do arbítrio, da immoralidaJe e prepotencia, agindo dis-
cricionariamente contra os mais rudimentares direitos liberaes do cidadão, sacri-
ficado á 1;osição de escravo, pelo rebaixamento da dignidade humana, a Republica 
seria a mais detestavel das instituições governamentaes. e contra ella de..,eriam levan-
tar-se todas as vozes, protestar todas as consciencias, insurgirem-se todas as ener-
gias! 

E força, é confessai-o, Sr. Presidente, essa é a situação de facto da Nação Bra-
zileira, contra a situação de direito creada pela Çonstituição. Ha 15 annos vivemos 
sob este regimen, e a nossa tradição é a historia de uma dôr que não se interrompe, 
de uma rn.agua que não se acaba, de um desespero que parece não terá fim, porque 
entre o facto e o direito colloca-se o arbítrio e a covardia : arbítrio do chefe do Poder 
Executivo, covardia do Congresso Nacional .e Poder Judiciario. 

Diariamente vemo-nos affrontados por violações constitucionaes, que limitam 
o nosso poder em beneficio do capricho voluntarioso dl• Pn~sidi!nte da Repulílica, 
e ao menor estimulo de resistencia, ditado pela consciencia, estremecem melindres 
phantasticos pela ordem publica em perigo de perturbar-se, como si a ordem resis-
tisse a taes aggressões como si fosse possivel confundil-a com o silencio mercenario, 
ou a resignação subserviente e humilhada. 

A situação ac.tual reprodµz ess~ quadro que_ a historia esboçou e tem retocado 
com os mais vivos tons inspirados Ha nossa vida publica. 

Pede-se ao Senado a approvaçãp do projecto de lei da Camara dos_ Deputados, 
sem se cogitar que ta l acto lhe amesquinhará o Poder, sacrificando-lhe a dignidade. 
E em meu conceito, Sr. Presidente, a mais grave consequencia será o acto que fica 
para exemplo a futuros Presidente~ de Republica, exemplo tanto mais pernicioso, 
quanto está nos nossos habitos trar1sformarmos precedentes em lei, por menos que 
valham como principiós, e por mais que valham C\)ntra as proprias leis. 

Em regra, em situ.ações como esta, su•rge o espantalho da ordem publica a exigir 
o sacrificio da dignidade nacional. 

No altar dessa deusa fabulosa p1mtificam os sectarios da contemporização oppor-
tunista, e o tempo passa, operando lentamente a sua obra de áe;truição .através das 
ruínas do ' edificio constitucional, que, esboroado, nem siquer rEcorda o esforço das 
gerações que passaram, na conquista das liberdades publicas. 

Si os actos de que dá conta a 111ensagem presidencial forem sanccionados com 
a approvação do Senado, a mim, como aos crentes da minha fé, só restará o deses- , 
pero de ter sacrificado a Pa tria ao ~egimen do áespotismo, porque, senhores, n~o é 
paiz livre, aquelle err\ que o arbitric> conquista applausos, e a força alcança prose-. 
lytos, e esta, por desgraça nossa, vae sendo a licção dos factos. 

E' preciso âissipar as illusões que nos cegam e entorpecem o espírito para as 
conquistas liberaes, sob o pretexto dr estarem realizadas nas leis, quando dia a dia 
o despotismo avança e alça tanto m~is o collo, quanto mais facilmente recuamos do 
terreno em que lhe devemos dar coryibate. 

Vivemos a nos assombrar com ? perspectiva de perigos ph<mtasticos, que sur· 
girão das resistencias ás demasias do Poder Executivo; e- tanto mais recuamos, mais 
elle avança, sem nada receiar dos seus excessos, justificados pelos nossos temores 

· e condescendencia, e victorioso tripu ,dia sobre o organismo !nstitucional da Nação, 
feito em pedaços. 

Dess~ modo, alteradas as leis d~ equilíbrio dos poderes constitucionaes, poder-
se-ha affirmar o desapparecimento d,a Republica, na sua essencia e substancia; a 
ordefll não será a conse9uencia da libr rdade agindo na orbita da lei, mas o resultado 
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da força contra o direito : a trrannia vencerá a razão, reinará a paz nesta nova 
.Yarsovia ! Que querem . do Senado? Que se approve1~1 os actos praticados pelo Poder 
Executivo durante o estado de sitio? Mas taes actos são a mais flagrante violação 
da Constiluição e das leis; approval-os será revolucionariamente revogai-as. 

Temos autoridade para fazei-o? Fazendo-o, agircn:os nos limites dos nossos 
direitos, na esphera dos nossos deveres? 

Não, sem duvida nenhuma, não somos, Sr. Presidente, arbitros dos nossos 
poderes; ao contrario, somos depositados delles, por delegação do povo soberano, 
origem da nossa autoridade e competencia funccional. 

A nossa liberdade de acção não tem por limites a vontade, mas os deveres que 
nos foram fixados, como meios, para a defesa dos princípios que nos foi confiada. 

No exercício de suas funcç'ães, o orgão elo Poder Legi.;laüvo e juiz, julga e 
sentencia: dE:verá pezar-lhe na conscienc;ia o julgamentc1 prevenido, e a sentença 
injusta. 

Entre nós, não ha hierarchia de poderes; são todo> &oberanos; fallamos um para 
outro, ele potestade a potestade : a Constituição nivelou-nos, para a garantia da 
igua ldade, principio primordial que entrelaça em trnma inextrincavel, direitos e 
deveres, como elementos em que assenta a ordem, sob u ponto de vista liberal. 

Quando o Congresso Nacional se convencer dessas verdades, que são os princí-
pios funclan1entaes do nosso Instituto poÚtico, e de cuja consagração depende a 
felicidade nacional,, ha de ter para os actos que as transgredirem, as mais severas 
conclemnações, qualquer que seja ' sua origem. 

Nesse ponto de vista, Sr. ·Presidente, que agrade ou não, é o da nossa Consti-
tuição, eu não sei como ·se pretende a approvação dos actos pn:ticados pelo Poder 
Executivo durante o estado de sitio, confessados pelo se11 autor, cem um desembaraço · 
que antecipa a certeza e confiança do seu julgamento, qt:ando na fórma e na essencia 
constituem violações tão francas e ostensivas do direito con~titucional que, me 
parece, não correriam livremente, entre povo de mediana educação cívica. 

Não ~ou eu só quem o diz .Quem ler o parecer da illustre Commissão de Consti-
tuição e Diplomacia surprehende-lhe o proposito de evitar o ef,colho constitucional 
que a assustava no confronto de taes actos, e o empenho de 11.10 medir-lhes a gran-
deza, para não confessar-lhes a deformidade. 

Sei que ella aconselha a approvação delles mas tal conselho resente-se das 
vacillações em que se apoia, e será licito ao Senado meditar sobre estas, para não 

sacrificar sua responsabilidade em uma decisão que perdurará, por todo tempo, nos 
archivos desta assembléa. 

A Commissão de Constituição e Diplomacia é uma Commissão do Senado; o 
Senado e ~ Senado ; Eu não levaria desta discussão mais amarga lembrança, do 
que a que me deixasse o pezar ele não ter guardado pi:;ra com aquella illustre Com-
missão todas as considerações a que eHa tem direito e mais as que me impõem 
sentimentos affectivos, que o tempo e as circumstancias leem cultivado; nem por 
isso, porém, me sinto obrigado a adoptar sua opinião, e antes me ,parece que haverá 
meio de conciliar as difficuldades, agindo o Senado de modo que assignale sua 
reprovação aos actos do Poder Execuitvo, sem abalar· o paiz com o processo de 
responsabilidade elo chefe da Nação, embora plenamente justíâcado na corrente 
emergencia. 

Penso, como o íllustre Senador pelo Mara nhão, que ha situações em que o pro-
prio interesse publico aconselha as providencias conciliatorias que salvem os princí-
pios sem as grandes commoções inherentes ás medid'1s raclicaes. O Senado póde e 
deve preferir esta solução á approvação dos actos do Pocler Executivo, que lhe 
comprometterá nelles a responsabilidade e a boa fam:i. 

Em vez ela approvação que de nós se exige, approve-se como emenda ao parecer 
da Commissão uma moção em que o Senado se dê por inteirado da mensagem 
presidencial, archivando o projecto ele lei da Camara dos Deputados; e desse modo, 
evitando a gravidade de um processo de responsabilidade, terá lavrado de modo 
inilludivel sua condemnação contra os actos inconstitucionaes que aquella mensagem 
relata. 



-192 ~ 

Não vejam os nobrns Senadores nas minhas palavras a explosão de sentimentos 
pessoaes contra o chefe de Estado; não os tenho tido .contra nen; a favor deste ou 
dos que o precederam. 

Não dependo de nenhum governo, vivo independente de todos. 
Na esphera das minhas aptidões scientificas e intellectuaes, cheguei pelo meu 

trabalho onde poderia ter chegado, por caminho que, hoje não mP. seria franqueavel, 
e pelo qual pude , transitar de cabeça erguida, graças á imperrubavel serenidade de 
animo do ex-Imperador do Brazil, cujo espirita de justiça reagiu contra as tentativas 
da intriga, que explorava em meu desfavor minha tradição ele republicano. 

Só devo aos governos o respeito que provoquem em meu espirita pelo patriotismo 
e elevaçà.) de vistas com que se desempenharem cio,;; seus dev~res constitucionaes; 
a admiração, pelo esforço intelligente e honesto, com que se consagrarem ao cult;:i 
da lei e a distribuição da justiça; o applauso da minJ-iq conscicncia, pela dedicação 
desinteressada com que servirem á Republica. 

Nada mais lhes d~vo do que isso, e nada mais lhes posso dar. 
Si até hoje não me alistei entre os panegyristas de nenhum, a culpa não é minha, 

mas delles. A historia justifica-me e condemna-os. Si por isso sou opposicionista, 
serei; não me constrange a posição, nem me deshonra o epilhete; si »desse modo 
mereço-lhes e provoco-lhes os odios , reclamo-os como títulos de benemerencia; serão 
os unicos nos epicedios que me lastimarem. 

Peço, porém, ao Senado que se recorde que a historia escreve-lhe a vida; 
amanhã, o seu acto de hoje será invocado em occurrencias analogas. 

Já agora a mensagem presidencial ficará encravada no meu discurso, que será 
sua sombra, embora sob as irradiações clu que pronunciará o meu nobre amigo 
Senador por Matt0 Grosso. 

O SR. A. AZEJlEDO rlá um a~1arte. 
O SR. BARATA RIBEIRO - !~uando passarem, rorem, as pa1xoes e interesses 

desse momento, a opinião publid decidirá entre mim e o Presidente da Republica, 
e anima-me a esperanç'.1 de que n~o serei o condemnado perante o tribunal da Nação. 

Não aconselho ao Senado mefiidas de rigor excepcional contra o cfrnfe do Poder 
Executivo, mas desejo, e desejo-o ardentemente, que :;i sua coudescendencia não o 
colloque em uma po·sição subalterna e desairosa. 

As minhas asperezas e franquf!Z'iS não podem ser levadas a má conta. 
Cheguei ao período da vida em que quando se fita o horizonte, confundem-se 

os raios timidos das auroras que surgem, com as tintas roxas dos crespusculos que 
precedem a noite, e a luz tE:m os ;1Ccentos dos clarões da eternidade; é através delles 
que vejo esvaecerem-se as espen1nças que me embalaram o e~pirito de moço, de 
COBcorrer a crear para meus filhos uma patria livre, unico bem GUe lhes podia deixar. 
'Resta-me a suprema consolação de ter sacrificado a esse ideal os mais ingentes 
esforços de que fui capaz, em um,a vida longa e quasi sem repouso, defendendo as 
liberdades publicas, sempre, e inf~lizmente, conspurcadas pelos poderosos. 

O Sr. A. Azeredo - Na q\lalidade de membro da Commissão de Constituição 
e Diplomacia, cahia-me, de accorc

1
lo com os meus illustres companheiros, responder 

aos discursos pror.unciados em opposição ao parecer que subm.::ltemos á apreciação 
do Senado. ' 

Comprehendendo, porém, que p Senado deve estar fatigado e achando-se reduzido 
o numern de presentes, declaro á V. Ex., que desisto da 1).llavra. Para occupar a 
tribuna ao se tratar do assumpto e;m 3ª discussão, me reservo responder aos illustres 
Senadores que impugnaram o pa1·ecer. (Mi1ito bem.) 

Ninguem mais pedindo a pal'~vra, encerra-se a discussão. 

O Sr. Presidente - Não h(lvendo mais numero legal e estando adeantada a 
hora fica adiada a vot;ição. 
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SESSÃO DE 4 DE SETEMBRO. 

O Sr. Presidente - Vae se proceder á votação. 

O Sr. Baratà Jlibeira (pela ordem) requer que a votação seja nominal. 
Posto a votos, é approvado o requerimento. 

O S;r. Presidente - Vae se proceder á chamada para a votaçoã nominal do 
artigo unico da proposição, devendo responder - sim - os Srs. Senadores que o 

approvarem e - não - os que o rejeitarem. 
Votação do Procede-se á chamada e respondem - sim os Srs. Sã Peixoto, 

Jonathas Pedrosa, Benedicto Leite, Pires Ferreira, Raymundo 
projecto 56 Arlhur, Nogueira Paranaguá, Pedro Borges, J. Catunda, Ferreira 

. Chaves1 Pedro Velho, Gama e Mello, Walfredo Leal, Gonçalves 
Ferreira, Euclides Matta, Olympio Campos, Coelho e Campos, Cleto Nunes; Siqueira 
Lima, Moniz Freire, Oliveira Figueiredo, Thomaz Delfino, Buer.o Brandão, Fran" 
cisco Glycerio,.Alfredo Ellis, J,oaquim de 'Souza, A. Azeredo, Xavier da Silva, Bra-
zilio da Luz, Albert,o Gonçalve~, Gustavo Richard, Hercilio· Luz, Julio Frota e 
Ramiro Barcellos (33); e - não - os Srs. Manuel Barata, Gomes de Castro e Barata 
Ribeiro. 

O Sr. Presiílente - A proposição ' foi appro-.a·da por ·33 votos co11tra 3 e 'fica 
soõre a mesa para ser opportunamente incluída na ordem dos trabalhos. 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem) requer dispensa dl:'! interstício para a 3ª dis-
cussão da proposição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Vem â Mesa a seguinte declaração de voto. 

. Tendo chegado ao recinto após a chamada do meu nome na votilção nominal da 
proposição approvando os actos do Govemo durante o estado de sitio, declaro que 
o meu voto será approvando a pr\)posição. - Martins T ,orres. 

SESSÂO DE S DE SETEMBRO. 

O Sr. ' Coelho e Campos - Sr. Presidente, ha de relevar-me o Senado o 
desgosto de ouvir-me neste debate, em que me envolvo ... 

o SR. GONÇALVES FERREIRA - E' seinpre proveitoso ouvir a 
3" discussão do V. Ex. 

O SR. COELHO E GAMPOS - ... pelo dever que me corre •je1 
projecto 56 assegurnndo os direitos dos meus concidadões, defender tambem 

os interesses, os direitos não menos respeitaveis do ordem social. 
Afigurava-se-me, Sr. Presidente, que a proposição da Camara dos Deputados, 

approvando os actos do Governo no estado de sitio, teria nesta Casa . o mesmo pro-
cesso expedito e r.apido que teve o projecto de amnistia, que é já lei. E assim, parece, 
deveria ser, por mais conform~ ao pensamento de pacificaçãb geral que anima ª ' 
todos, sinão porque seria ,de máo effeito, causaria grav.e r,ep::iro á opinião nacional 
si, tratados · com certo interesse e ' benevolencia os ,revoltosos de 14 de novembro, se 

.DOCUMllNTO~ PARLAMllNTARllS, - _VOL., IV. IJ 
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deixasse em ·segundo plano o poder publico, o Governo, que :is reprimiu com rara 
J'elicídad~ e applauso geral da Nação. 

Ainda disto me convenci por declaração que ouv.i do illustre relator, a proposito 
da amnistia, de que seriam tambem approvados os actos do Governo. 

E assim era de tsperar. 
Entretanto, não direi illudida a minha espectativa. não, «b~olutamente não foi; 

mas não foi de todo satisfeita por certa demora do parecer, quando esta proposição 
veiu da Camara pelo mesmo tempo quasi da apresentai;.ãv da amnistia, e pela fórm a 
por que se expressa a Commissão, que póde desmerecer e prestigio de sua conclusão. 

O S1l. A. AzEREDO - Peço a palavra. V. Ex. está fazendo uma censura, que 
não tem razão de ser. Pensei que V. Ex tivesse tomaJo a palavra para combater os 
oradores ci,ue co,mbateram a. proposição. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Não é censura que faço; é a impressão do meu 
espirito que externo, sem que .ponha em duvida a boa intenção de V. Ex., quando 
soore o que mais importa, no ,fundo, estamos de accordo. Dou prova disto entrando 
na materia em discussão respondendo áquelles . que ~ombatem o parecer. 

O S.R. A. Azmrnoo - V. Ex. disse o bastante para merecer uma resposta. 
O SJÍ. CoEL~IO E C{IMPOS - Sinto bastante; porque o meu E:mpenho, no interesse 

da caus,a, é ma,rchar de accôrdo com a Commissão. 
Sr. Presidente, iniciou o debate o meu prezado amigo, Sen~1dor pelo Maranhão, 

que acatei se1:npre e venero, impugnando a proposição com fundamento na illegali-
dade dos actçs do Governo no estado de sitio, aos quaes P.ºr isso negará o seu voto, 
mesmo porque, entende S. Ex., não tem o Congresso competencia para approvar 
esses actos, mas sómente a declaração do estado de sido. 

Tranando as mesmas aguas, o illustrado Senador pelo Districto · Federal, com 
essa lmguagem ardorosa que lhe é p?culiar, recusa taO!bem o beu apoio á proposição 
pelos mesmos fundamentos, additanpo-os e desenvolvendo-os. 

De tal arte, · incrimin::idos e nãp approvados os actos do Governo, ficariam a 
salvo de qualquer responsabilidade os responsaveis dos successos de 14 de novembro, 
amnistiados, e o Governo que os reprimiu, exposto a denuncias, a processos e a 
quantas alicantinas da virulencia partidaria, 

_Isto não e possível. E o publico no confronto dos factos. em seu conjunto e reali• 
dade, esbarraria descrente e desalentado deante dessa situação desoladora. 

Senhores, quando isto fosse legal1 não seria justo, nem político. Seria um contra-
senso, um dislate de tal jaez que, es1ou certo, o Senado não cornmetterá. 

Na Camara dos Deputados, voze~ houve de applauso e glorificação ao movimento 
re\·olucionario, mas essas mesmas vc,>tararn os actos do Governo. No Senado, onde 
esses applausos e glorificações não houve, não é que e,sses ac.tos deixarão de ser 
approvados. 

Tanto mais quando não ha porqpe não approval-,1s .. Senhores, quer sejam esses 
aclos apreciados em sua legalidade, quer quanto á compernncia do Congresso os 
dois pontos capitaes da impugnação. 

E ' o que me t.raz á tribuna e co1neçarei pela preliminar da incompetencia. 
Contestando a competencia do Congresso para apprnvar ou não os actos prati-

cados durante o sitio, fundam-se os il,lustres preopina1JtPS no art. 34 n. 2 •1 da Consti-
tuÍção que só sujeita a essa approvação a declaração do estado de sitio pelo Poder . , 
Executi.vo; e não os actos praticados e111 consequencia, e no art. 80, § 3° que, tratando 
desses actos, não exige essa approvavão. 

O SR. A. AzEREDO dá um aparte;. · 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Isto quanto á approvação do estado de sitio. 
O SR. A. AzEREoo· - Sim, senhç.r. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Allegam SS. EEx. que tcem por si a opínião do 

douto Sr. João Barbalho, nos seus CQmmentarios a Constituição. 
Antes destes Commentaríos, já eu conhecia a questão pela jurisprudencia argen-

tina, oncle entendem uns que o Congresso tem que conhecer e approvar, ou não, a 
declara~ão do sitio pelo Poder Executivo, assim como os actos e.m consequencia por 
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este praticados; e outros, que não tem o Congresso. competenci<.1 para approvar nem 
a declaração do i;itio, nem os actos praticad~s durante elle. 

A constituição argentina, neste ponto, é igual á nossa. 
Entretanto, diversamente dos publicistas argentinos, os nobres Senadores distin· 

guem sujeitando á' declaração do sitio, e não os actos do Governo. 
Por que? 
Não basta citar o art. 34, n. 21 e art. 80, § 3° da Constituição. 
Scire leges non est verba earum, sed vini ac potestatem. 
Esse~ dous artigos são dominados po.r um principio org;lnico fundamental, de 

que decorre sua applicação logica no ponto que se debate. 
O principio é : si o estado de sitio é funcção legislativa ou executiva, mesmo 

quando o Poder Executivo a exerce na ausencia do Congresso. 
Si bem que, em these, seja a funcção legislativa, porque suspender garanüas 

e su$pender a lei, ' diversifi~am as constituições do3 povos, conferindo-a ora ao poder 
legislativo, ora ao executivo, ora a um e outro segundo a causa determinante. Em 
França, Portugal, Hespanha,· Austria, Brazil, é da competencia degislativa. Na 
Allemanha e Bolívia é do . poder executivo. No, Chile e Argentina é do poder executivo, 
no caso de invasão estrangeiia, e do Congresso si ha commoção intestina. 

Mas nos paizes mesmos da competencia legislativa, pórle o poder executivo 
declarar o estado de sitio ad referendum do Congre~so . . 

Neste caso, pergunta-se : é a funcção originaria ào poder executivo, exerce-a 
elle por direito . proprio, ou provisoria e subsidiariamente, si et in quantum? Ahi o 
ponto de p'artídâ dos politiccis argentinos e o fundamento de sua divergencia. 

Onde a verdade constitucional? 
Penso que, no caso ,.supposto, o Poder Executivo não exer:;e funcção originaria. 

Isto pelo direitó publico, pela Constituição e pela pratica seguida. 
Pelo direito publico, porque, já disse, o estado de sitio é a su~pensão das garan-

tias, suspender garantias é suspender a lei - e a lei só póde ~er suspensa por outra 
, lei. · 

O Poder Executivo não faz a lei, salvo delegação ou autorização. 
Pela Constituição, porque os poderes publicos, comquanto coordenados e har-

monicos, são autonomos, independentes (art. 15); o que quer dizer que os actos 
específicos, originados de cada um são perfeitos e acabados, logo que praticados, 
sem dependencia de outro poder, que não póde alterai-oi; ou 11ullifical os. 

Si o Poder J udiciario não appÜca· uma lei por inconstituci9nal, nem por isso a 
nullifica ou revoga. Actos originarias do Poder Ex~cutivo ryão os póde directamente 
nullificar o Congresso. 

Ha, porém, actos do Poder Executivo, diz Pomeroy, que podem ser modificados . 
ou annullados pelo Congresso, e que dependem de sua approvação. 

Sãó estes os actos de delegação ou autorização, que estão subordinados, para 
que valham, ao poder autorizante, a quem por elles eleve cor\tas o poder autorizad~, 

Assim, o criterio para distinguir o acto de funcção originaria do que não é - é 
verificar por lei si elll' depende ou não do Congresso, ;-i por elle tem o Poder Execu-
tivo de prestar-lhe contas ou não. 

Ora, pelo · art. 34, n. 2 l da Constitqição, o . sitio declarado pelo Poder Executivo 
depende de approvaçáo do Congresso. Pelo art. 80, § 3°, tem o Poder Executivo de 
dar-lhe contas dos actos praticados, · relatando-os · e motivando-os. 

Logo, não· exerce, · nestes casos, o Poder Executivo funcção originaria :' todos 'ºS 
actos que praticar, na ausencia do Congresso, dependem de sua approvação. 

Esta tem sido a nossa pratica constante, conhecendo o Congresso e approvando 
os actos do Governo, nos estados de sitio, pelos factos · de 10 de abril, pela revolta 
de 6 de setembro e pelo attentado de s" de novembro. 

E' uma corruptela! disse o illustre Senador pelo Maranhã:i. 
A isto opponho o brocardo jurídico, de que - a pr:i.,tica é o melhor interprete 

das leis. · 
E, no caso, a pratica é consoante aos princípios d" direito publico, ao preceito 

da Constituição, como - parece - deixei demonstrado. 



196 -

Pela Constituição do lmperio, art. 179• § 35, era assim. 
Em França, declarado o sitio pelo Poder Executivo, reune-se o Parlamento logo 

no segundo dia. 
Suspenso o ha?eas-corpt(S por Lincoln em 1861, delle !Om•)U conheéiníento e o 

approvou o Congresso. 
;A doutrina dos nobres Sen;i\dores - na distincção que faz quanto á competencia 

do Congresso, não pa(ece consequente e logica : os actos do Governo se filiam á 
declaração do sit:o, participam da natureza de funcção provisoria, de que este 
dimana, e, como t'.les, sujeitos tambem á referenda do Congresso. 

Diz um public!sta : 
u Si o co.ngresso só conhecesse do sitio vigente ao tempo d~ sua reumao, e não 

daquelle, a esse tempo já terminado, não havia como coht0~ os abusos do Poder 
Executivo sem mais contas a prestar na pratica de ri1edidas e~ 'cepcionues tomadas 
na ausencia do cqngresso; a não ser a responsabilidacie legal, cab ·difücil de dar-se 
coino inconv.eniente. 

Não teem, poi.s, razão os nobres Senadores na sua exc.:epção de incompetencia, 
e quando razão houv,esse e procedesse a doulrina, que sustenra1;:i, r.ão' seria o momento 
de adoptal-a; não só pelo rj.sao de desacerto cm uma discussão rapida e sem madura 
reflexão, sinão .pela desagradavel surpreza que soffreria a Nação, amnistiados os 
revoltosos, e não approvados, como é pra.•e, os lictos do Governo. Não ~ na passagem 
do vau, que se muda de montaria! 

Salv~, si os actos do Governo não 'fossem dignos i.Je ªPi>ro<ação . . Estão, porém, 
neste caso os actos do Governo? 

'E' o que passo a ventilar . 
. Foi a primeira censura a fhrase interregno cu11stitutional - empregada na 

mensagem para exprimir· o estrelo de sitio. 
Não vejo por que esse esc~rcéo levantado pelos i:obres Seiiadores. O art. 80 da 

Constituição faz, pela declaraçiio do estado de sitio, suspender as garantias consti-
tucionaes. Mas qu2es essas gar'antias supensas? Qual a sua extensão e limite? Foi 
de que não cogitaram SS. EEx., e que tanto importa ao ca,;o . 

São varias as opiniões a respeito. Entendem uns que fica de todo suspensa, 
desapparece por momento a constituição. Blu~tschli escreve que o limite da suspen· 
são das gi:rantías é a necessiditde do restabelecimento da ordem. E' licito ao poder 
publico chegar até onde fôr pniciso para conseguir esse fim. 

O SR . .BARATA RrnEmo dá pm aparte. 
O SR. COELHO E CAMPUS ~Nos a pedidos do Jornal do Commercio de novembro 

ultimo, li um bem lançado artigo sustentando esta doutrina, de que eu aliás dis-
cordo. 

Para outros, as garantias suspensas são não só a~ individ!1aes, sinão tambem 
aquellas inherentes aos poderes publicos, e d 'ahi o , entenderem que com o sítio se 
suspendem as immunidades parlamentares. Outra opinião é que ficam sómente sus-
pensas as garantias individuaes do art. 72 da Constituição. 

Afinal ha quem sustente que o estado de sitio, entre nós, é apenas a suspensão 
do liabeas-corpus, como na In &°laterra. . 

"Não disseram, como pensam, os illustres Senadores. Qual a sua opinião? 
O Sn. BARATA ·RIBE!l!O - Consta do meu discurso 
O SR. COELHO E CAMPOS ~ Não a apanhei bem; pareceu-me, pelo que ou'vi, a 

mais restrictiva. 
O SR. BARATA RIBEIRO - fá que V. Ex. quer sab~r a minh:.i opinião,, eo direi 

que não se estava em uma copstituinte, mas em face de uma constituição; nesta . 
h~ um capitulo especial da dec\~~ação de direitos : são estas ris garantias constitu-
cionaes. 

O SR. COELHO E CAMPOS ~- Folgo de sabei-o. Pçrfeitamente. Estava a suppor 
qúe a opinião de V. Ex. era a mais restrictiva das que enumerei; pois pareceu-me 
ouvir-lhe que o Poder Executivo não podia usar de outrns medidas de excepção além 
das do art. 80, § 2º cja Constifuição. Por isso trouxe e~te tratado (mostmndo) de 
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um publicista de páiz de constituição igual á nossa, parn rrtostr:ir-lhe que a suspensão 
póde affectar não sómente ás pessoas, mas tambem ás cousas. 

Com prazer acabo de ouvir do nobre Senador pelo Districto Federal que -'- as 
garantias suspensas são as do art. 

0

72 da nossa Carta Fundamental . 
Agora attenda V. Ex. A constituição do Chile 6 das poucas que resguardam, 

110 estado de sitio, as immunidades parlamentares. 
o SR. BARATA RIBEIRO - A nossa tam:bem dispõe a~sim. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Mas não expressa e positivamente como a do Chile. 
O SR. A. AZI!REDO - Aqui é conforme: ha casos em que a rnspensão é admittida; 

e casos em que não é. 
O SR. CoELHO F CAMPOS- Isto quer dizer que, pela constituição chilena, o estado 

de sitio não affecta, não ' alcança as garantias inherentes aos poderes publicos, mas 
sómente as garantias individuaes.E não póde deixar de ser a~sim, poFqm'! lá esta 
a fronteira, o limi~: a não suspensão das immunidade; parlamentares. E' perfeita-
mente conforme a doutrina do nobre Senador. 

Pois bem, lê-se no art. 161 dessa constituição que, no togar ond~ é declarado o 
estado de sitio, fica suspenso o imperio da constituição. 

O SR. BARATA Rrn1ERO - Lá no. Chile; mas nós estamos aguem dos Andes. 
O SR. Com,Ho E CAMPOS - Não é isto por outras palavras o interregno con-

stitucional? 
Nos mesmos termos dispõe o art. 21 da constituição de Honduras : fica SUSJilenso 

o imperio da constituição no Jogar posto sob o estado de sitio. 
Ha contFadicção nos termos? Não; ,e que - o sitio, affectando sómente as ga-

rantias constitucionaes, subentende suspenso o imperin da const:tuição nesta parte. 
Assim é tambern o interregno constitucional : - é o interregno da constituiçao .no 
que entende com as garantias constitucionaes. Poderá ser urna metaphora, si qui-
zerem, mas erro não é. 

1 
Suspensão das garantias é a interrupção dellas; e como é a Constituição que 

estabelece essas garantias, fica interrompida a constituição nes~~ parte • 
Ruy Barbosa, o - primus inter pares - dos nossos publicistas, em sua publi-

cação sobre o estado de sitio, incidentemente o denorpina a intercepçã,o da ordem 
constitucional'. · 

Acaso fica pelo estado de si.tio interceptada toda a ordem co~stitucional? 
O SR. BARATA RIBEIRO - lntei;cepção da ordem constitucional .' pão é a suspen-

são da ordem constituçional, nem interrupção da ordem constitucional. E' preciso 
escrever a Constituição em portuguez . 

o SR. COELHO E CA~POS - Estou fallando em portuguez. Intercepção - signi-
fica - interrupção; interrupção e suspensão é intterregno. E, assim como intercep-
ção da ordem constitucional ,não quer dizer intercepçãp d~ toda a ordem constitu-
cional, ihterreg'no constitucional não q\.]er tambem dizer su:;prmsão de tocja a Con-
stituição. 

Não ha razão para o espanto que houve. 
O SR. BARATA ·RrnEIRO· - Eu não me espanto com facilidade·; mas com esse 

interregno fiquei ."lssustado, e preparei as malas para ir a um legar· onde não hou-
vesse interregno constitucional : no Japão. ' 

O SR. COELHO E CAMPOS - Não vale a pena insistir. Outro dia, eu disse em 
aparte que o estado de sitio era um eclipse das, garantias, um <'elipse da Constituição. 
O eclipse, por ser parcial, não deixa de ser eclipse .. O interregno constitucional, 
como o eclipse, não deixa de ser interregno por não ser total. 

Perrnitta-me agora o Sen::.do algumas notas aos discursos dos illu5tres Sena· 
dores, a quem respondo, quanto aos act'os do Governo, que niío merecem a sua 
approvação. 

O primeiro facto ' arguido foi a prorogação do estado de sitio pelo Poder Exe-
cutivo sob o fun

1
damento de apurar respons'!bilid<ides. 

Antes de tudo é para estranhar a accusação quando o 'Governo procedeu de accôrdo 
com a d0t1trina estabelecida peló Congresso. ' 
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O SR. ·BA'RATA RIBEIRO - Eu não tiv~ responsabilidade na prorogação, porque 
defini minha posição quanto votei pela primeira vez. 

O SR. CóELHO E CAMPOS - V. Ex. votou o estado de sitio para apurar respon-
saoilidades. 

o SR. BARATA RIBEIRO - Dei a rnzão por que· . 
O SR. COELHO E CAMPOS - Fosse porque f\)sse, foi v.otado o estado de sitio 

sob esse fundamento. . 
Foi assim que o Congresso correspondeu á mensagem de 16 de novembro em 

que o Presidente da Republica referia os su~cessos declarando a revolta debellada, 
enaltecendo a disciplina das ·forças, etc., e solicitava medidas que o habilitassem a 

. apurar as responsabilidades sem o emba·raço .. das immunidades parlamentares. 
O SR. BARA'i:I\ RIBEIRO - Sem os embarço~ das , immunidades parlamentares. 
O SR. Cbm::Ho F CAMPOS - Sim; é para accentu~r-se que tanto pretendesse o 

Presidente da Republica contra pessoas, que não incorreram em crime algum. Mas 
a lei manda esquecer esses factos; não eu que os relembre. 

· O facto é, porém, que ás providencia.s solicitad'ls na mensagem respondeu. o 
Congresso votando o estado de sitio, e depoia prorogando-o. 

O SR. A. AiEREDO - Ahi o Sr. Presidente da Republica solicitou. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - O que quer dizer que; pelo mesmo fundamento de 

apurar responsabilidades, o Congresso prorog<rn o estado de sitio. 
O SR. BARATA ' RIBEIRO - Neste não tive responsabilidade. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Teve no primeiro e é quanto basta para a doutrina'. 
O SR. BARATA RIBEIRO .:.._ E' um pouco differente'· ' 
O SR. COELHO E CAMPOS - O ' Poder Executivo, pelo mesmo fu~damento, fez 

duas prorogações t\1.ais. Port11nto, si erro houve, foi do Congresso, que, sciente e 
conscientemente, firmou esta doptrina·. · 

O SR. BARATA RIBEIRO -- ~poiado; e quem diz que não? Felicito a V. Ex. por 
. essa censura. · 

O SR. COELHO E CAMPOS ...;. Houve erro? não h0uve·; isto depende das circum-
stancias. · 

O SR. BARATA RIBEIRO -- H'.ouve erro gravissimo. 
O SR. CoEL~o· E CAMPOS - Si erro houve, foi de todos, erro commun que escapa 

á responsabilidaae, e de qu~· n(io tesultou damno e antes certa va~tagem para a 
segurança publica. 

E' sob este aspecto que eu con·sidero a questão. 
Um dos casos ,do estado djl sitio é a commoção in.testina, expressão indeter-

minada, vaga, cuja sig.nificação precisa nenhuma lei ainda firmou; o que, confesso, 
póde dar togar a abusos e tem dpdo. 

Por isso, o nosso douto co!foga Senador pela Bahia, não satisfeito. do estado 
de sitio, que votou, protestou não concedei-o mais sinão no caso de invasão es.tran-
geira e de revolução declarada. Revolução declarada, penso eu-. é a luta armada. 

Mas então, só ha a commoç(io quando a revolta está nas tuas e dá-se o combate 
pelas armas ? 

Não póde haver a' commoçãQ ainda antes e depois dessa lutta travada? 
A commoção intestina, pen~o, é um serio abalo na imminencia de um grave 

perigo para a segurança publica. 
Só póde haver esse abalo, a imminencia do perigo, on acto da luta? 
Assim não teem entendido !lÍl~licistas, ·estadistas de alta . competencia. 
Na Inglaterra suspende-se o habeas-co.rpus por invasão P.strangeira ou rebellião. 

Rebellião tein uma significação. piais concreta, exprime. uma óituação mais posítiva 
e caracteristica que a commoçã.o intestina; Gladstone e outros estadistas inglezes 
sustentavam que podia dar-se a s1ispensão do habea,s-corpus para prevenir a rebellião. 

Em França - decla·ra-se o estado de sitiC\ no caso de insurreição a mão armada. 
Fourtanier diz que seria para maldizer à imprevisão ,'da lei que impuzesse o dever, 

antes de agir, de presenciar impofente a realiza~ão . das mais desoladoras calamidades 
publicas. · " · 
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Assim tambem entendia Lincoln fundado em ·uma lei de r795, opinião que suf· 
fraga Story. 

Na Republica Argentina é quasi o direito commum. 
A commoção - o abalo profundo na imminencia de urn pi:irigo póde haver 

antes de estalar a revolução. 
O estado de sitio· é tambem repressivo. Repressivl} no momEnto da luta depois 

de luta. 
Depois da lucta, póde não ·estar de todo extincto o perigo, ápezar do incendio 

dominado, porque, sob as cinzas mal apagadas, podem haver brazas vivas, elemen· 
tos intlammaveis, que suspendam labaredas, e novo incendio. 

Não é sómente pelá successo na luta que 'cessa a commoção. Elia cessa pela 
certeza de que não ha mais a receiar pela segurança publica affirmada pelo poder 
publico, conscio da situação. 

Dahi a necessidade de. um inquerito em toda a peripheria dos factos para · averi· 
gual-os, descobrir os se4s agentes e entregai-os á justiça publica. E', parece, como 
póde caracterizar-se o estado de sitio, para apurar responsabilidades. 

E' constitucional? E' inconstitucional? Nada se póde affirmar a priori,' tudo 
depende das circumstancias da occas:ao. 

Sobreleva que não temos ainda jurisprudencia sobre a significação especifica 
da commoção inte~tina para a declaração do estado de sitio; sua appl'icaÇão aqui e 
em paizes congeni:!res tem sido incerta varia: só uma lei poderia determinai-a; em 
falta de lei só resta o desenvolvimento dos factos pura assig;úlar, pela praxe, a 
elasticidade ·da <li.o.posição e os casos nellit comprehendidos. 

Ainda hoje li, Sr: Presidente, o seguinte trecho ttG'.nscripto de uma publicação 
de Arangio Ruiz : «A cai·ta fundamehtal encerra grande valor hi~torico e nada mais; 
o· valor jurídico da constituição não consiste na carta fundamental, mas no desen-
volvimento, que ella assume, na praxe, que desse desenvolvimento nasce, no costume 
que dahi deriva. ' ' · 

~sse costume é que estabelece, mais e melhor que a carta fundamental o poderia, 
os princípios em que a constituição se apoia. » 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Entretanto aqui, uma semana depois, se requer 
a reforma da constituição. . 

O SR. CoELFiO E CAMPOS - Ahi está o verdadeiro conceito para a formação 
jurídica das disposições constitucionaes. A esse processo lia de obedecer· a commoção 
intestina para formar sua significação peculiar. Argumenta~se ainda, discute-se sobre 
o .domínio de süa applicação : mas só a experiencia diuturna, só a praxe é 'que ha -ie 
firmal-o. 

Emquanto, não, e naturai ·a duvida sobre si a commoção só h~ quando ha luta 
armada, ou tambem antes ·e depois de!la; si o estado de sitio é tambem preventivo, 
si é admissível para apurar responsabilidades, etc., etc. 

Seja como fôr, não é caso novo entre nós a continuação do e~tado de sitio depdis 
de terminada a revolta; nem tão pouco é indigenismo nosso. • 

E' porventura uma necessidade das cousas para 'que de todo cesse a commoção 
pel'o desapparecimento verificado dos elementos perturbadores, · se acalmen paixões, 

·serenem animos não de todo apaziguados e facilmente emociona veis· e commoviveis. 
O SR. BARATA RIBEIRO - E' uma especie de pomada :mti-espasmodica. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Ainda depois de 14 de março dP. 1894, já declarada 

pelo Governo restabelecida a ordem pela extincção da revolta naval, continuou por 
aigum tempo mais o estado de sitio nesta Capital e em Nictheroy.-

Não são indigenismo nosso essas irregularidades reaes ou apparentes, ·quando 
.outras nações 'e algumas de maior cultivo as teem praticado. 
· Exemplo - em França o estado de sitio, por tres meze~, da lei de 28 de abril 
de i871, oo governo de Thiers, já contidos e reprimidos os excessos· da commu•a de 
Pariz, , 

Era, diz T. Reinaoh, um estado de sitio portatil para os jornaes que Thiers recla-
mava. Por is.so no parlamento cla:mava o Sr. Alberto Grevy .como era que uma medi-
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da excepcional destinada á salvação publica era assim convertida em medida ordi .• 
naria para a commodidade da administração! 

Entretanto, a opinião não levou a mal esse estado de siti.o, que foi denominado o 
padrinho da Republica, e houve quem dissesse que a liberdade em França 'só tempe-
rada pelo estado de sitio. , ' 

O SR. BARATA RIBEIRO - Estou convencido que somos francezes depois do dis-
curso de V. Ex. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Pela educação scientifica já o scmos de longa data. 
Isto se .dava em um paiz de pubiicistas e jurisconsultos, como a França, e em· um 
governo chefiado por Thiers. 

Já li que ha na Inglaterra a lei de 2 de março de 1872 que, sem suspender de 
todo o habeas corpus, Rermitte que seja preso, por um certo tempo e sem julgamento, 
toda pessoa suspe!tii de conspiração. 

E' uma suspensão parcial do habeas i;orpus só par.i taes pessoas, - mas é uma 
suspensão sem prazo, permanente. 

E' acaso essa suspeita de conspiração a rebellião que pela lei ingleza autoriza 
a suspensão do liabeas-coi·pus? 

Na colonia franceza de Guadeloupe, em 1850, o governador declarou o estado 
de sitio á vista dos incendios frequentes, que nelia se praticavam. Uma anomalia, 
uma exquisitice ·talvez. Entretanto assim foi entendido o espírito de lei franceza, e 
a Côrte de Cassação, a cujo conhecimento foi levado o facto, ju>tificou o sitio decla-
rado, segundo refere Dal,lqz. 

Na Republica Argentina, cuja constituição falia como a nossa na commoção 
intestina· para a declaração do sitio, por causa de um incendio, atacado por popu-
lares ao Collegio da Victoria, dirigido por jesuítas, em 1875, foi declarado o estado 
de .sitio. 1 

Que mai's se quer? 
Casos taes, de duvidosa constít,ucionalidade ou legalidade, entretanto, podem 

darse pelas · necessidades prementes d\i occasião, sem que haja abuso dos agentes do 
poder, sem offensa ou lesão de direitos. 

E' manifesto que, de lado a · qu~;;tão de <doutrina, o estado de sitio para apurar 
responsabilidades não occasionou vio!encia alguma, tendo-se o Governo havido com 
toda a circumspecção e ,cordura. E' o propuio parecer da Commissão que o affirma. 

O nosso Cotligo do P·rocesso Cr iminal de 1832, no caso de falta ou érime de 
funeção, desde que oão houve damno publico ou particular, di~punha que nem 
responsabilidade nem processo haver,ia, e sómente alguma ad\'ertencia ou medida 
disciplinar. 

~ providencia, na hypothesé, seria. uma lei regulamentar do estado de sitio, preci-
sando as sqas cau~as, compétencia e effeitos, para evitar abusos ou erros possíveis. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Para 9ue? Para que o Governo desrespeite duas leis? 
o·. melhor é existir apenas uma, porque só assim nos ajoelharemos uma unica vez. 

O SR. COELHO E CAMPOS ,_ Si não, serve a remedio que indico, si o Gowerno 
procedeu como o Cohgresso, si neAhµm damno houve, publico au -particular, resul-
tante do seu aato, si não ha a responsabilidade; só resta appr~.var-lhe a conducta. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Era o caso de V. Ex. provar (JUe não houve damno. 
O SR. CoELH'.> E CAMPOS - Qu") damno houve? (Pausa.) 
E' tem·po, Sr. Presidente, cle apreciar a. inocuidade d0 clamor levantado pela 

' suspensão das immunidades· parlamenta~es no estado de sitio. 
A materia é largamente controvr:rtida. Pessoas competentes assim entendem 

por essa suspensão das immunidaçles, e desse numero é o Sr. Presidente da Repu-
blica, que, além do mais, se abroquela na opinião constante dos seus antecessores. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Na OP;inião dos outros despotas. 
O SR. CoELH,O E CAMPOS - Foi despota o Mart>cha! Floriano,? 
O SR. BARATA RIBEIRO - Sim, ~enhor. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Eu pensava 9ue não. 
O SR; BARATA RIBEIRO - E queIT\ isto confessa sou eu, quP. me puz ao seu ladm, 
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O SR. COELHO E CAM11os - Para o meu proposito basta apreciar a questão, 'como 
lem sido praticada, de parte as razões aventadas de lado a lado. ' 

O Sr. Presidente dii Republica applicou a Constituição como teem praticado os 
poderes publicos - o Poder Executivo, o Poder Judiciario, a Congresso. 

Quer-se ver como? 
Os presidentes da Republica, sem excepção, teem no sitio suspendido as immu-

nidades parlamentares. O Poder jtidiciario federal e o focal não teem destoado. Um 
accordão sarnente conheço decidindo por· essas immunidades ·- o accordão do Su-
premo Tribunal Federal n . 1.083, de 1898, e ainda assim com tres ou quatro votos 
vencidos, o que não forma jurisprudenda, além do mais porque, ainda agora; pelos 
factos de 14 de novembro, foram denegados habeas-co1·pus, impetrados com esse 
fundamento. 

O SR. A. AzEREno - lsto depende da occasião; não é doutrina estabelecida pelo 
Suprenw Tribunál a questão das immunidades parlamentares. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Antes e depois do accprdão de 1898 as decisões tee1n 
sido contrarias ás immunidades. 

O SR. A. AZEREDO - -Não reconhece el'I). um e em outro reconhece. A differença 
tem sido de um voto. 

O SR .. COELH0 E CAMPOS , No accordãn de 1898 a differença foi de mais votos, 
e de um v.oto que fosse não importa ao caso. 

Quanto ao Congresso é possível que a maioria 5eja pelas ,immunidades; mas 
é numeros tambem a opinião contraria. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Mas que diz a Constituição? 
O SR. Com,Ho E CAMPOS - A Constituição diz coma cada um a entende : si. uns 

dizem que sim, outros dizem qµe não. Não ha doutrina assente; e; si ajuizo ser a 
maioria do Congresso pelas immun.idades, os. factos parecem contestar-me. ,A dou-
trina só se poileria firmar por uma lei, ou por uma pratica const<?nte. Lei não ha. 
Pratica, si ha, é contraria - pela constante approvação dos actos do Goverv.o 110 

estado de sitio, nos qu;ies vae envolvida a suspensãa das 1mmunídades. Partfinto, 
não ha ,por que çensurar, portanto o Sr. Presidente da Republica. 

Parece foi Taylor; quaC)do pri~sidente dos Estado~ Unidos, que disse q\le era 
seu direito applkar a Constituição como elle a .entendia, e não CE'ITIO os mais enten-
diam. 

O SI<. BARATA RIBEIRO - Mas o Sr. Presidente da Republica enteride que a 
Constituição entende diversamente. 

O SR. CoELHO ll CAMPOS - E' o que não posso comprehenrler. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Está na sua mensagem. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Não· ha tal. 
O SR. BARATA Rumrno - V. Ex. tenha a bondade ele verificar. 
O SR. CoELHO F CAMPOS - Na mensagem elle ex,pressa sua opinião iC)dividual, 

reconhecendo, entretanto, 9ue a 1questão é controvertida e que ao Congresso cab,e 
deslindai-a. E disse muito bem. 

O SR . BARATA RIBEIRO - Perdôe-me V. Ex., elle pede remedio legal porquey 
allega que a jurisprudencia diversifica e que · a sua orinião é que o esbado de sitio 
suspende todas as garan~ias constitucionaes, inclusive as immunidades parlaf1'1entares. 

O SR. A. AzEREDO - E' verdade. · 
O SR. BARATA Rrnm<Ro - Logo, si entende assim e faz de sua opinião ponto 

de partida para pPd'Ír a interpretação do Congresso, é porque elle entende que a 
Constituição entende de modo contrario. · 

O SR. CdELHO F. CAMPOS - Perdôe-me V. Ex., a conclusão não está nos pre-
missas. (Trocam-se a.lg-uns a.partes.) 

O SR. MoNIZ FREIRE - E' uma questão aberta, que precisa ser resolvida •. 
O Sn. RARAH RIBE1RO - E' uma questão fechada. 
O SR. MONIZ FREIRE - O Presidente declara qu.~5tão abert.'.\. 
O SR. CbELHO E CAMPOS - Não se trata de q,ue.o.tão abetta ou fechada; não é 

taso disto. 
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Consintam que eq continue na demonstração. interrompida. 
Disse eu que o Presidente da Republica se houve nesta emergencia segundo 

sua opinião - aáoptada por outros competentes e praticada ir•variavelmente pelos 
poderes publicos da Nação. 

Accrescentarei por ultimo que o proprio estado de sitio, que a congresso conce-
deu, autori;o:ava o seu procedimento. 

Na mensagem de 16 de novembFo eram solicitadas meâidas - que habilitassem 
a proceder sem o embaraço das immunidades parlamentares. 

O Congresso ·respondeu, votando o estado de sitio sem essa limitação. 
Que isto importa sinão a autorização virtual, implícita, para proceder sern esse 

en!'õaraço e, portanto, com a suspensão das immunidades parlamentares? 
O SR. BARATA RIBEIRO - Immunidades parlamentares não são garantias con· 

stituciona\ls, desculpe-me V. Ex . . 
O SR. COELHO E CAMPOS - As>im é para os que pens_am cc mo V. Ex.; mas o 

Congresso, votando o estado de sitio, satisfazendo a mensagem, para exceptuar as 
immunidades parlamentares precisava declarai-o. 

o SR. BARATA RIBEIRO dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Em conclusão, por este facto não tem que responder 

'o Presidente da Republica. A responsabilidade suppõe infnicção de lei, que não houve. 
Não haveria' tribunal no mundo que não decidisse assim, salvo a paixão p-olitica, 

o espirita de partido, cuja raiva Voltaire dizia bem conhecer. 
Outro facto, de que se fa;:: carga ao Governo, foi o afastamento de dezenas ou 

centenas de individuas para as regiões inhospitas do Acre, nos poroes de navios, 
entre soffrimentos e tortUras de antigos africanos contrabandisados, etc., etc. 

Tenho opinião diversa dessa sentimentalidade, e não façâ reparo o nobre Sena-
dor a alguma exquisitice de m1inha parte si declaro quiJ foi o que de melhor se fez 
no estado de sitio. Pod~m ser idéas fóra do tempo; eu sempre as tive e já não posso 
mudar. 

Foi essa deportação medidiJ. de proveito para esta Capital e para os deportados. 
Para est:i cidade, por con.tar esses desordeiros de menos. Para os depoctados, sem 
possibilidade de regeneração a~ui, atolados na profissã.1 do vicio e do crime, lá po-
derão modificar ôs habitas e re~abili'tar-se. ' 

O Sn. BARATA RIBEIRO - Lá foram elles vendidos em leilão. 
O SR. COELHO E CAMPOS ~ Não diga V. Ex. isto. A accusação é tão fóra de 

conta, que, pelo exaggero, per~e de todo a força. 
O SR. BARATA RIBEIRO - II/ão sou eu quem diz: li isto em telegrammas. 
O SR. COELHO E CAMPOS - .· Está bem; telegrammas, historias de telegrammas ... 
Em minha terra se diz qu~ quem muda de lagar muda de condição; eu quero 

crer que muitos desses novos aereanos hão de refazer-~e de instinctos e habitas fóra1 
do meio empestado em que viviam, sem estímulos para o vicio e com a perspectiva 
que não é vã, de, pelo trabalho, naquelles vastos e rendosos seringaes, obterem, mais 
dias menos dias, recursos para ~l constituição e amparo da familia e sua consequente 
ou provavel rehabilitação. 

Quem sabe, arcanos do fu~uro, si descendentes desses regenerados não serao 
nossos successores nestas cadeiras, representando o futuro Est:ido do Acre? ! 

O Sn. BARATA RIBEIRO - \!uem sabe! · 
O SR. COELHO E CAMPOS ~- Pena é não fossem em maior numero. E, quando 

a maioria da Commissã'o e o illustre Senador pelo Districto Federal entendem que 
o Governo deve dar-lhes meio~ para voltarem, ·eu entendo, ao envez, que meios 
de.vem ser dadtis para que lá fic1uem'. Voltarem .para CjUe? Pura continuarem desor-
deiros, vagabundos, gatunos, sym correcção poss.i'vel e .. explorsdos por desordeiros 
de outra ordem? 

Pena foi que tantos outro,s tenham escapado. 
O Sn. A.

1 
AzEREDo - Quem sabe si não foi ·alguem de mais? 

o SR. COELHO E ·CAMPOS - Qual !. .• 
O SR. A, AZEREDO - Póde ~er; alguma vinganç-a. 
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O SR. COELHO E CAMPOS ~- Distd não sei. Ao que se diz, esses deportados eram 
desordeiros habituaes, autores de tropelias, arruaças, que se relacionam com os factos 
·de novembro. Sciente ou inconscientemente, ao que se diz, elles figuraram no drama. 

O SR. ilARATA RIBEIRO - Não apoiado. Pois em 1880 havia revolução, liavia 
Republica? 

O SR. COELHO E CAMPOS ~- Foi um facto isolado esse a que V. Ex. allude. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Nã0 é isolado um facto em que tomou parte a Capital 

inteira; e posso dizei-o, porque tomei parte no movimento. Foi a questão do imposto 
do vintem. · 

O SR. A. AzEREDO -· Na qualidade de homem ordeiro. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Eu p~de observar o pessoàl dessas arruças. Certa 

vez vi do hotel Giorelli virarem bonds, rasgarem cortinas, quebrarem varaes ·e ateia-
rem o fogo e o incendio. Sabe-se quem isto fazia? Era uma leva de Yerdadeiros sans 
culottes, mulheres equivoc·as e alguns meninos. Na opinião de todos era 'istÓ um 
preparo para o firo politico, que elles ignoravam, quero crer, mas a que serviam. 

o SR. BARATA RIBEIRO - Está enganado; V. Ex. faz-me o favor de dizer o que 
se fez aqui no governo do Sr. Campos Sal1es para salvar a fortuqa _ de um Ministro? 
Chamou o prefeito, mandou sancciónar uma lei, que e!le vetara pouco ante.s. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Ignoro o caso. Seria o movimento contra a Com-
panhia de S. Christovã(;? · 

O SR. BARATA RIBEIRO - Foi quando a policia 'pescava gente atiro pelas janellas, 
e ahi não havia Governo a derribar. ' ' 

O SR. COELHO E CAMPOS - O irmão do Sr. Dr. Borges Monteiro foi pescado 
a tiro pelos soldados de policia na janella da casa Raunier e quasi morto. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Que quer V. Ex. dizer com isto? 
O SR. BARATA RIBEIRO - Não queto dizer nada: quero dizer que estavamos 

no melhor dos mundos; estavamos no estado' de sitio preventivo. ' 
O SR. CoELHO E ÇAMPOS - Percebo o de~caso pelo es.tado de sitio preventivo. 

V. Ex .. para comõatel-o, ha de cdmbater a autoridade scientifica e politica de Gtad-
·stone e outras summidades da fama universal -Gladstone, sim, Gladstone, o esta-
dista inglez de geraes sympathias_, verdadeiro patriota, por seus sentimentos liberaes, 
a par de profundo espirito de ordem. · 

O SR. BARATA RIBEIRO - V. Ex. quer tambern com isso, corno reconheceu o 
proprio parecer aa Commissão, amnistia para o Sr. Presidente da Republica. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Desculpe-me V. Ex.; o que sómente quero é afastar-
me desse terreno a que V. Ex. arrasta a discus,são. 

Como dizi<!-, era geral a opinião das arruaças desses desordeiros se relacionarem 
com os factos de 14 de nôvembro. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Não apoiado. 
Allegou-se ainda que era illegal a deportação, porque não a fez o Governo por 

ãecreto. N'ão ha lei que assim àeter~iqe. 
· O SR.. A. AZEREDO - As taes praxes a qµe V. Ex. se referiu ha pouco. 

O SR. COELHO E .CAMPOS - Praxe não é lei; não ha crime por infracção de 
praxe. . . 

O SR. A. Azmrnoo - Ei:i-tretanto, V. Ex. argu'mentou com a praxe. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - A praxe para afirmar o princ;ipio constitucional, 

ou a intelligencia da lei... E' caso diverso. · 
Sr. Presidente', sabem os que me conhecem que não tenho dureza de alma -

nunca prendi, nunca 'persegui, antes, passo por doei! e complacente. Res sacra miser 
- é como sinto. 

Isto observo para que não se attribua a sentimento diverso certo arbítrio ho-
nesto, que entendo necessario contra certas pessoas em circumstàncias dadas. 

· Não. Nessa apparente severidade da _medida, nessa . illegalidade do arbitrio, vae 
muita vez um principio de ordem, o espirito de humanidade para com aquelles que 
a soffrem. 

O arbitrio ·honesto é um golpe decisivo, necessarfo, contra situações insusten-
taveis, insoluveis, para os quaes não ha, ou é impotente o rernedio da lei. 
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Conta-se de Euzebio de Queiroz, de pranteada memoria, que, empenhado, 
COf"\"lO chefe de policia desta Capital, em 1850, na extincção rio tra fico africano, de 
que havia aqui dinheirosos contrabandistas, contra os quaes , apezar ·c1fl todo o esforço, 
foram sempre sem resultado os meios legaes ; di sto convencia'o - aquelle grande 
cidadão, arbítrio em punho, poz-se á confi car um a um os c<•ntrabandistas e com 
tal succes,so - qu,e um anno depois estava extincto o trnfico. 

Haverá quem náo o a bsolva dessa falta 'patriotica? 
Qu.ando, pela primeira vez, vim a .esta Capital, representando minha província, 

éra chefe de policia um magistrado, cujo nome me escapa, mas homem de valor, 
-e taes difficuldades encontrou nas maltas de capoeiras, que infe tavam a cidade, 
que e lle confessou em seu relatorio que muitas vezes teve necessidade de afastar-"e 
da lei para repressão daquelles desordeiros. 

Acaso fez mal? 
O Governo Provisorio teve o merito J e ex tinguir nesta Capital a , praga de ca-

poeiragem, por medidas que seriam :;ittentados, si não domina.sse a dictadura. 
·, Na dlctad11ra mesmo ha o qu~ attende1· : ha os direitos do homem, a justiça, 
h a os sertimentos de huma nidade. 

Mas o benefic,io colhid,o não justifica o arbítrio? 
, Assim é o caso de agora ; no regímen do sitio foram mapdados para o Acre desc!Hs-

sificados, desordeiros conhecidos; e isto com app\a uso geral da população, segundo 
confessa o parecer da commissão; e· é a verdade. No em ta nto, o espírito republicano 
do illustre Sénador não supporta esses excessos e' pretende que o Governo vote meio~ 
para que· volteri os deportadc;is. 

Meios para que lá fii q,uem. comprehendo. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Então V. Ex me acompanha. 
O SR. COELHO· F. CAMPO.S - SS V. Ex. for corr:migo. 
O SR . BARATA RmmRo - Per\ião, eu v~u apresentar · um projecto, a utori~ando 

o Governo '!- abrir cr~dito para quei voltem. 
O SR. GoELHO E CAMPOS -· Já disse como penso a respeito. 
O SR. BARi\TA ~IBEI/lO - , E ntão o ,.Governo que lhes 'll::t~de meios de subsís-

tencia.,,, 
' O SR. COELHO E ·CAMPOS - Si tanto fo r preciso ... 

Foram presos indivíduos pa ra test~munhas, é outra . .accusação de .referencia ft 
mensagem. 

Não s9i bem do caso,; si fora"' detidos p~ra depor ou para auto de perguntas 
por sabedores ou participantes dos factos . , . 

Si, para testemunhas, não foi c?acção, porque,, no regimen legal, podem ~er 

conduzidos deba ixo de vara, algumas vezes detidos em deleg3.chs policiaes para não 
se occultarem ou não receberem in spirações sllspeitas, como se tem. feito e çs jornaes 
referem. 

Si para auto de perguntas, por participantes dos factos e ha suopeitas de. evasão, 
que outro meio pratico· efficaz tem a a utoridade sinão a detençã'.>, emquanto respon-
dem ao ali to de perguntas a que são obrigados? , 

Para o emprego de taes meios não é preciso o esta:lo de sitio, são medidas ad mi· 
nistrat ivas., communs, de, pratica qµotidiana. 

O SR. BARATA R,sm~o - A questão é esta; esses individnos foram· presos como 
implicidados no crime politico para o qual foi dadq o estado de sitio. 

UM. ~R . SENADOR - .Pre!)deraq1-n '0s, suppondo que o eram. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Não confundamos os casos, não baralhemos a 

questão. Detidos pi'.ra testemunhas, pãC'> podialn ser os implicados no crime : não se 
pode ser obrigado a depor em causa propria, quando muito informa-se. Os implica-
dos respo11.dem à auto de .perguntas, que independe de jura mento ou affirmação lega!. 

Em qualquer dos casos, s! a a utoridade , precisa conhecer os factos e descobril-os 
em bem da verdade e si não póde cqnseguil-o sfoão detendo sit ir.• quantum os indi-
viduos de cujos depoimentos ou informações preaisa, nenhuma lei o prohibe e a ntes 
está no espírito das leis processuaes a sua permissão, si tanto é preciso. 
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Onde, pois, a irregularidade? E si ella ho1:1ves5e (que não houve) não a supprl· 
riam as faculdades e.xcepcionaes do estado cle sitio? 

Acaso se entende que, no estado do sitio, só se suspendem as gaTruitias para os 
implicados nos crimes politicos? Os mais todos, 11a vigencía do sitio, ficam no goso 
das garantias? Como praticamente a separação do joio e de i-rigo? Onde tal se viu? 

O mais são minucias, . subtilezas, que não 'vêm ao ·caso. . 
O SR. BARATA RIBEIRO dá um aparte. 
O SR . . COELHO E CAMPOS - Injusto foi ainda o honrado Senador attribuindo 

ao Governo o preparo, e ageitamento de tribunaes e corrupção dos juízes, etc. 
Não ha tal, não ha.via carencia de taes expedientes para a apuração de factos 

de toda notoriedade. 
O SR. BARAT11. RIBEIRO - Como não ha tal? 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Simples coincidencias pela coc.xistencia de factos 

sem relação enlre si -- não intencionaes, e de uso quotidiano, sem que cause repa·ro. 
Essa relação de causa a effeho, não ha sem factos ou provas 'lue a determinem. Eu 
não creio que houvesse intuitos menos dignos - vor isso mesmo que a notoriedade 
dos factos os dispensava. (ffo alguns apartes.) ' 

Outros seriam os fundamentos da am!1'istia, mas, por taes fados e analogos, 
eu não podia votai-a. 

O SR. A. AzEREDO dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Façamos ponto. - A mesma ·lei nos impõe o silencio. 

Paz na terra aos homens de boa vontade. ' 1 

O SR. BARATA RIBEIRO - E gloria a Deos nas alturas. 
O SR. CoELHO E C'AMPOS - E' curioso, Sr. Presidente, muito curioso o que se 

está passando. Não se perdoam ao Governo actos seus legitimas e justificados -
ainda mais : não se perdoa 'f pro~ogação do sitio por fundamento autorizado pelo 
Congresso - que fossem· suspensas as imnumidades parlamenti;res, que todos c;>s 
poderes teem declarado súspensas no estado de sitio; não se perdoa o afastamento 
de individuas perniciosos -- suspeitos dos factos havidos, embora a legalidade do 
acto e os appÍausos da população' ordeira da daade; iuvEontam-s~ factos para ageitar 
irregularidades, e, portanto, acc!-lsações .. Só ha 'j'ustificação, só l}a ind\llto, e amnistia, 
só ha boas graças par.a os responsaveis dos successos lamentaveis, de r4 de novem-
bro! para fü1s que todos conhecem. Ubi g~ns sum.us / , ' 

Senhores, 'é üm phenomeno :.. estudar pela li&Zão pub!i.::a, e o patriotismo 
nacional a causa ou causas da situação nada ,invejavel, . desoladora, da Republica 
no Brazil; si defeito da.'il}stltuição, e ?a modalidade ,que se lhe deu, ,ou si defeito dos 
homens .ciue a servem. 

Seja o que for, o que os brazileiros não podem consentir é que esta grande 
nação seja presa da caudilhagem e da demagogia pelos pronunciamentos e mas-
horcas. 

Porque não dizei-o? O meu posto em taes casos foi sempre e será na resistencia. 
O Marechal Floriano, cujós se.rviços eu reconheço, foi sol que não teve minhas 

adorações, mormente depois que á sombra de sua omnipotencia foi revolvido de fond 
en com.pie o meu Estado e de . cujos effeitos· elle ainda se resente. 

Entrementes, rebenta a revolta de 6 de setembrn. Nunca faltou o meu vofo <O 

Governo nas medidas para debellal-a. 
Não é merito meu pessoal. E' a licção •da escola politica em que foi educado o 

meu espirito, e a que deve o Braiil o que nelle. se fez de melhor. 
Guisot disse e os factos o confirmam : todos pretendem e querem a ordem e a 

liberdade; mas sómente o espirito conservado;· é éapaz de re<llizal-as. 
Duas palavras mais e terei 'cón bluido. 
Justificaveis ' e justificados os actos do Governo ho estado de sitio, · competente 

o Congresso para approval-os, presto-i'hes· francamen~e o meu voto. Seja a minha 
ultima palavra, Sr. Presidente, deste posto, que devo ao meu Estado, e em nome 
delle, uma manifestação de louvor ao eminente chefe da nação, ao Sr. Presidente da 
Republica, por seu patriotismo, sua orientação e sua firmei:.a· em momentos . anguS· 
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tiosos, revelando . no governo essa energia, que riotavel escriptor reputa a mais 
difficil - a energia da moderação. (Muito · bem; muito bem. O orador é muito 
comprimentado.) , 

O Sr. ·A. Azeredo (*) ~ Sr. Presidente, como relator do ·parecer da Com-
missão de Constituição e Diplomacia, que aconselha ao Senado a approvar · os actos 
do Governo praticados durante o estado de sitio, não podia deixar de tomar a pala-
vra, uma vez que a Mesa, de accôrdo com o Regimento não I·ermittiu o adiamento 
da discussão no sabbado ultimo, cabia-me occupar a tribuna em 3ª discussão. 

Faço essa declaração em homenagem ao· Senado, porque era dever da' Commis-
são responder aos illustres Senadores que impugnaram o parecer. 

Eu, Sr. Presidente, na qualidade de seu relator, não posso deixar de prestar ao 
Senado a devida consideração, dando os motivos por que a Commissão revolveu ap-
provar os actos do Governo. 

Podia dispensar-me dessa defesa, porque o honrado Senador por Sergipe .pro-
curou defender o parecer, embora começasse a sua oração pretendendo impugnai-o. 

O illustre Senador, "ao · iniciar o seu discurso, como que censurou a Commissão 
por ter demorado um pouco mais o seu parecer. Não tinha razão o illus,tre Senador. 

A Commissão podia ter · demorado; é certo, alguns dias mais alem dos que pre-
cisava para dar seu juizo; entretanto, devo confessar a S. Ex. e ao Senado que não 
houve nem podia haver da parte da Commissão essa intenção, porque todos eram 
unanimes em approvar os actos do Governo. 

Si houvesse alguma duvida a respeito, bastaria o testemunho do honrado Senador 
por S. Paulo, que nos procurou para saber qual a sorte do Pl!recer. 

A respota que S. Ex. teve fôra que naquelle dia a Commissão se reunira e 
resolvera approvar a proposição da yamara. 

Parecem, pois, sem razão de s~r as observações do honrado Senador por Sec-
gipe. Em todo o caso, comó S. Ex. pefendeu o parecer, em nome da Commissão lhe 
agradeço. 

Sr. Presidente, ás observações feitas durante a 2ª discussão da proposição da 
Camara hou.ve impugnação dos h9nrados Senadores pelo Maranhão e Districto 
Federal, em parte combatidas pelo· illustre Senador por Sergipe. 

Devo dizer, não pela Commissãb, mas individualmente, que muitos dos argu-
mentos dos honrados Senadores n~-o podem receber os meus applausos, porque · 
estou em desacco'rdo com SS. EEx. · ' 

A primeira é a que se refere á arwrovação dos actos do Governo. 
Parecerá, talvez, urna incongruencia da minha parte, mas a verdade· é que é 

discutível o ponto apresentado pelos honrados Senadores quanto á approvação desses 
actos. E, si não fosse• a praxe a qúe se referem SS. EEx., por certo esses aotos não 
poderiam ser approvados pelo Congresso. · 

Neste pontp, que acho duvidoso e com o qual só concordo, porque as pra~es 

estabelecidas assim determinam, eu p~mso que do que trata o art. 34 da Constituição 
é simplesmente em relação á approv?ção do decreto do sitio feito pelo Poder Exe-
cutivo, 

O SR. COELHO E CAMP©S - Prova que o acto não é originaria. 
O .SR. A. AZl!Rl!DO - De .accordo com V. Ex.; ahi está porque eu disse que, em 

parte, acceitava a sua argumentação. Mas não a acceito in totum. Parece-me que, 
apezar de não ser originaria do Poc\er Executivo, cabe, entretanto, ao Congresao 
approvar a decretação do estado de sitio ·pelo Poder Executivo, não lhe 'cabendo 
apreciar os actos, porque, não .· comprte ao Congresso immediata responsabilidade, 
caso houvesse exorbitancia do outro p,oder. 

O SR. J. CATUNDA - Então para f!Ue dá conhecimento ao Congresso? 
O SR. A. Azl!Rl!DO - Dá conhecirpento ao Congresso exactamente para ver se o 

sitio foi bem ou mal decretado e no qaso, Sr. Presidente, está justificado o acto do 

(*) Este discurso não, foi revisto 11elo orador. 
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Poder Executivo, .como bem affirmou a Commissão, porque o primeiro acto de pro-
rogação fora dado pelo Congresso Nacional, sendo consequencia natural as proro~ 
gações que o Governo resolveu fazer, de acco·rdo com as necessidades apresentadas 
ao Congresso para que este as concedesse. 

Eu sempre im11ginei que os trinta dias que · O Congresso, decretou para a estado 
de sitia pedidq pela Gover.no, constituiriam prazo sufficiente para que este não só 
garantisse e restabelecesse a ordem, como apurasse as responsabilidades, de que 
tanta questão fez Q Governo nos decretos de prorogação. 

E tanto pensava assim que submetti á consideração do Senado um<\ emenda, que 
foi acceita, autorizando a suspensão do estado de sitio antes da terminação do prazo, 
si proventura, o Governo tivesse satisfeito as necessidades publicas, si tivesse resta-
belecido a ordem e apurado as responsabilidades. 

Creio que o Senado se recor.da de que esta emenda foi approvada, o que quer 
dizer que imaginamos então que o Governo poderia apurar as .. responsabilidades; 
depois de restabelecida a ordem, em ui:n prazo inferior a trinta dias. 

Mas assim não aconteceu, Sr. Presidente, e o Governo que não tinha solicitado 
a primeira decretação do estado de sitio, o fez antes determinar o prazo designado 
pelo Congresso, declarando os motivos que d.eterminavam ·essa solicitação, e que 
eram exactamente apurar responsabi]jdades, e o Congresso, sem que tivesse soffrido 
impugna'ções nesta ou na outra Casa do Parlamento, concedeu ao Poder Executivo 
a prorogação pedida. . 

As outras duas, Sr. Presidente, foram c9nsequencia desta, logo e, portanto, fJ 

Poder Executivo está perfeitamente just.ificado pelo Congresso, quanto ,aos. actos das 
ultimas prorogações. . 

Penso que o Governo' não carecia desta medida de excepção, a julgar pelos seus 
actos. O estado de sitio é um remedia extremo; é uma excepção odiosa, restringindo 
a liberdade individual e nós não vimos nestas duas, prorogaçõ,es, feitas pelo G<;>verno, 
nenhum acto do qual podesse deprehender a nação a necessidade de continuação do 
sitio. 

Uma só violencia não houve que deixasse de ser exclusivamente policial, de 
ordem inferior, embora affectaEse grandemente a liberd?de individual. 

A excepção unica, ·sr. Presidente, foi feita ao director de um jornal conceituado 
do Ria de Janeiro, acto que o Governo, pelo argão directo do Presidente da Repu-
blica, mandou immediatamente desfazer e que se consubstanciou na violencia incon-
cebível de um Chefe de Policia atrabiliario. 

1 
Todos se recordam que o Chefe do Poder Executivo não permittiu que ficasse 

sem punição a acto do Che'fe .de Policia, que, não comprehendendo os seus devere~, 
não teve a envergadura moral sufficiedte para demíttir-se incontinenti, após a vio-
foncia, continuando na policia a pratica de abusos de que é sabedora a sociedade desta 
Capital. · · 

Outro ponto, Sr. Presidente, muito discutido, sobre o qual não estou de accordo 
com o honrado Senador por Sergipe, é o que se refere ao interregno constitucional, 
para ser considerado uma phrase do illustre Sr. Presidente da Republica em sua men-
sagem dirigida ao Congresso. 

interregno constitucional, Sr: Presidente, não e isto que chamou o honrado Se-
nador. O estado de sitio não estabelece o interregno constitucional; e por mais que 
o honrado Senador procurasse na obra do Sr. Rúy Barbosa, intitulada «Estado de 
sitio» justificação ao seu pensamento, não o 'encontrou e devia ter melhor recorrido · 
ao proprio Sr. Ruy Barbosa, quando aqui·, em 1897, combateu o discurso do Sr. 
Quintino BocayU1•a. Si S. Ex. recorresse á palavra do eminente Senador 'bahiano, 
veria que, em sua ·resposta ao então Senador Quintino Bocayuva, sustentava S. Ex. 
que a proposição daquelle illustre cidadão não tinha razão de ser, porque interregno 
t'Onstitucional não póde existir dentro do ... estado. de sitio1 que suspende, apenas, as 
garantias individuaes. 

São situações differentes, querendo signicar interregno Constitucional a suspen-
são absoluta da Constitução, tal como se deu, por exemplo, nos Estados Unidos àa 
America do . Norte, por occasião da Gu~rra de Successão" em que cad.a um daquelles 
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Estados era occupado pelas forças do Norte, governando a lei marcial, suspeni;as 
fodas as garantas, inclusive o habeas-corpus. 

Entre nós habeas-corpus só é suspenso em relação a presos politicos." Fóra destes 
casos o juiz é obrigado a tomar conhecimento do seu pedido. 

Nem podia ser de outro. modo, porque si houvesse suspensão constitucional, o 
'Governo poderia lançar mão d~ todos os meios fóra da Constituição. As violencias 
policiaes seriam causa secundaria, porque até o direito de propriedade teria' de sof-
frer as consequencias do interregno constitucional, como chama o honrado .Senador. 

Q SR. COELHO E CAMPOS - Não chamo, ne~ chamarei assim. 
A SR. A. AzEREDo - O confisco poç:leria ser ªPP.licado, assim ~orno a pena de 

morte .... 
O SR. BARATA RIBEIRO - Apoiado. 
O SR. A AzEREDO - ... e eu pergunto, Sr. Presidente, a nossa Constituição em 

suas disposições contem alguma que determine a pena de morte, em quesquer cir-
cum~tancia, salvo . a de guerra e o confisco de propriedades particulares? 

O SR. BA!<ATA RIBEIRO - Não. 
O SR. A. AzERE00 - Si isto é assim, como se poderá admittir que o estado de 

sitio seja um interregno constitucional? 1 
Já tivemos, é verdadei um interregno constitucional, que, felizmente, durou 20 

dias apenas. Foi quando o velho marechal ,Pe0doro da Fonseca dissolveu o Con-
gresso, proclamando-se Dictador. 

O SR~ BARATA RIBEIRO - Isto, sim. 
O SR, A. Az:&REDO - Ahi, Sr. Presidente, comprehendia-se o interregno con-

stitucional : a Constituição tinha dirsapparecido, pois as Camaras eram indissoi11· 
veis. 
· Entretanto, Sr. Presidentej o honrado Senador· procurou justificar a phrase <la 

mensagem do Sr. Presidente da Republica1 considerando o estado de sitio interregno 
eonstitucional. 1 

O SR. COELHO E CAMPOS - .- Nunca usei desta expressão; mas o que não enchergo 
é o absu~do que VV. EEx. qu~!rem ver. . 

O SR. A. AZEREDO - · Con,1prehendo o que V. Ex. ·quer dizer. O Sr. Presidente 
da Republica - _é este o pensamento do honrado Senador - empregou aquella 
phrase como uma formula, COJ:\10 uma metaphora, como . muito bem di_sse o illustre 
Sena.dor, em aparte, ao honradp Senador pelo Maranhão ... 

O SR. CoELHo E CAMPOS - E' isto mesmo. 
O SH. A. AzEREDo... mas nunca como ~ma realidade, como um facto '} citar 

em qualquer 'parte do mundo el\1 relação ao estado de sitio decretado pelo Congresso 
ou pel0 Poder Executivo. ' 

Outros pontos, Sr. Presiderite, do discurso do nobre Senador por Sergipe servem 
para responder aos illustres impugnadores do parecer da Commissão, de modo que 
me poupa o trabalho da defesa e ao Senado o pezar de me ouvir. (Não afiofaef.os.) 

, Entretanto, um ponto que parece essencial e que o honrado Senador .respondeu, 
não posso deixar de frizal-o, \)orque, realmente, interessa á disc,ussão havida na 
ultima sessão em que occupararp a tribuna, com o brilhantismo que lhes é peculiar, os honrados Senadores pelo Maranhão e pelo Districto Federal. 

Apegou-se o Sr. Gome:; de ~}astro á phrase - cujos depqimentos - mencionada 
n,a me~sagem do Sr. Presidente da Republica, como Ei as testemunhas fossem obri-
gadas, á força, a comparecer á policia para depôr. 

Compreh~ndo, Sr. Presidente, que ainda foi uma questão de formula de ' que se 
serviu, não mais q Sr_. E'resident~ da Republica, mas certamente o· honr.ado Sr. Minis-
tro ,da, Justiça. 

Ni[to é possivel, Sr. Presidepte, que tenha sido para depôr que as testemunhas 
fossem presas, ma•, naturalmente, porque estavam implicad'ls, porque eram consi-
deraqos taes indivíduos indicia~los no movimento de L4 de novembro . . _f-:, nestas 
condições, a phrase podia apen3rs ter sido mal empregada. 

Mas, a verdade é que esses homens, presos :Pªra de pôr, 0 fc1 am tambem como 
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implicados no mesmo movimento. Nem outro póde ter sido o i11tuitú do Governo, 
obrigando os a comparecer. :i policia. 

E eu me refiro, Sr. Presidente, a essas testemunhas vulgares; não me refiro a 
homens de valor, convidados a comparecer á policia e o fizeram pelo respeito devido 
á lei e deante de considerações naturaes a que elles, homens de responsabilidades, 
foram obrii:'ados a corresponder. 

No parecer da Commissão nós nos referimos aos desterrados do Acre. O Sr. 
Presidente da fü'!publica empregou, em vez da expressão de>tLrrados, u retirados 
para o Acre"· 

lsto deu motivo para que os impugnadores da proposição combatessem o acto 
do Governo como :nconstitucional. 

Mas a verdade é ·a que ficou consagrada no parecer: no momento em que esses 
homens foram desterrados para o Acre a população do Rio de Janeiro applaudiu 
o acto do Governo. Isto foi por nós consignado no parecer como uma verdade histo-· 
rica. Não houve quem naquelle tempo combatesse esse acto. 

A Commissão pensa tamLem, Sr. Presidente, que, as.5Ím como succedeu com 
os desterrados · de outros tempos, estes do Acre teem direito de vcltar aos seus domi-
cilios; eile's não podem ser esquecidos para sempre naquellas plagas inhospitas, com 
o abandono de suas familias no Rio de Janeiro. 

E' justa a sua volta e o Governo, se assim proceder, cumprirá o seu dever, a 
exemplo do que fizeram outros goyernos, mandando .voltar os .desterrados por conta 
do Estado. 

O Sr. Ministro da Justiça é um exemplo ... 
O SR. BARATA RIBEIRO - E este foi classificado de desordeiro incorrigível pelo 

proprio Sr. Rodrigues Alves, no decreto de rtesterrQ. 
O SR. A. AzEREDo - S. Ex. foi tambem um de8terrado e o honrado Senador 

lembra que esse decreto foi assignado pelo Sr. Rodrigues Alves. 
Mas quando se declarou a amnistia para o actual Sr, J'dinistro da Justiça e 

outros illustres l:irasileiros, que haviam seguido para y norte dr. paiz, desterrados 
pelo Governo do Marechal Floriano, este providenciou sobre sua volta, ordenando 
que um navio especial fosse buscai-os. 

Por que razão se ha de abandonar hoje os desterrados do Acre que não dispõem 
dos recursos de que dispunham os outros? 

Neste ponto estou de accordo com o honrado Senador; penso que o Governo deve 
mandar voltar por conta do Estado os desterrados que o quizerem. 

Assim, pois, Sr. Presidente, acceitando a defeza feita pel9 honrado Senador 
pelo' Estado de Sergipe, não vejo motivo para se demorar mais a passagem da pro-
posição da Camara approvando os actos do Governo, ou as prorogações do estado 
de sitio, tanto mais quanto o Congresso, esquecendo os successos de 14 de novembro, 
por meio de um decreto, não é justo que prolongue a discussão dos actos do sitio 

decretado pelo Governo e outros por elle .praticados, em meio dos quae;; veiu se 
encontrar uma exhorbitancia que possa determinar a responsabilidade do Poder 
EJ1ecutivo. 

Nestas condições devemos o mais promptamente possiv~l dar approvação aos 
actos do Sr. Dr. Rodrigues Alves, approvação que já vem depois da amnistiá conce-
dida aos envolvidos nos successos de 14 de novembro. 

Tenho concluido. (l\tfu.ito bem; muito bem.) 

O Sr. Barata nibeiro - Sr. Presidente, presinto, na attitude do Senado, a 
anci11 pelo i;ncerrame·nto desta discussão, e no entanto, não po>so fugir ao dever de 
occupar por Sergipe, as considerações que me suggesiu 0 seu discurso. 

Tratassemos, Sr. Presidente, de organizar o nosso codigo politico; fosse o Senado 
uma assembléa con>tituinte, e eu daria a meu espírito ·outra direcção, respondendo 
a S. Ex. que, no seu notavel discurso, discutiu as mais elevadas questões de direito 
publico, firmando os princípios, em seu conceito, acceitllveis, lOITT-'.l essenciaes a u!Tla 
constituição liberal. 
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Não tenho competencia para acompanhar S. Ex. no arrnjo <lo vôo; aguia, lhe 
é permittido devassar o espaço; a mim, como aos passaros nuclivagos, fica o vôo 
baixo, caminhando á sombra, quando as afmospheras estão lrimquillas. 

S. Ex., tanto quanto me pareceu, planejou, esboçou urna constituição, feita 
Gom interpretação da nossa, pairando muito alto, e, á luz do seu saber jurídico, 
resolvendo as difficuldades do direito publico em abstracto. Eu caminho á sombra 
da que temos, feita e acabada, embora hão a applauda, e antes tenha sido o primeiro 
que reclámou pela sua revisão, ainda hoje disposto a alistar-me nas fileiras comba-
tentes desta idéa, sinão com armas na mão, pela invalidez do corpo, ao menos como 
porta bandeira dos seus voluntarios. 

Si já agora se tratasse de reformar a ConstituiçãÓ, seria possivel que eu acom-
panhasse o nobre Senador em algumas de suas idéas; não se trata, porém, do direito 
a constil·uir, mas do direito constituido; a questão não é procurnr o sentido que os 
artigos da Constituição possam ter, mas o que teem, para subo~dinar-lhes os actos 
do Governo, afim de verificar si a respeitou. 

Considerar a lei em abstracto é o melhor caminho para accommodal-a a todos 
os casos; a questão é, porém, que ella deve ser estudad:i em relaçãp ao caso concreto; 
e esta é a differença que nos separa, a mim e ao nobre Senador. 

Eu considero a mensagem presidencial, sobre os actos praticados . durante o 
estado de sitio, confrontando-a com os artigos .da Constituição que os regu.!a; S. Ex., 
com os artigos de uma constituição imaginaria ou idéal. 

Estou de pleno accôrdo com o nobre Senador em que a facuidade do Poder 
Executivo de decretar o estado de sitio não é um din:ito origirwrio, mas delegado; 
começa, porém, dahi em deante a nossa divergencia; S. Ex. sustenta que tal direito 
tem a mesma extensão que o do delegante; eu o restrinjo aos termos a que a. dele-
gação o circumscreveu; e ao facfo de não ser esse direito origin ·trio, mas delegado, 
attribuo o zelo do legislador con~tituinte em limitar-lhe a extensão. 

Com effeito, assim é, sob pqna de flagrante contradicção nos termos da Consti· 
tuição. Si o chefe do Poder exeCL/tivo tivesse o direito c-riginario de decretar o estado 
de sitio, suspendendo tantas qua,ntas garantias lhe parecesse, parn sua alta funcção 
de manter a ordem, porque se lhe imporia a condicção de rehtar os actos que prati-
casse ao Congresso, e mais aind~ , · de justificai-os minuciosamente, si nesta hypothese 
seriam poderes com' direitos e competencias iguaes, ambos soberanos, funccionando, 
portanto, como taes," independentes um do outro, embora harmonicamente? 

Parece-me, consequentemen~e, que a condição imposta ao Poder Executivo, 
qu anto aos aclos do estado de sitio, o mais fecundo e vaiioso ar gurnento de que o 
direito de dccre~al-o não é originf! rio, é lambem a prova dt: que não lhe é permihido 
êxceder os termos da delegação, sem responsabilidade perante o Congresso cuja 
intervenção no. caso está definida. 

O SR. CoELHO E CAMPOS - E tem o direito de conhecer desses actos. 
o SR. BARATA RIBEIRO ··- Já 'vou lá. 
A Constituição, Sr. President\'! , no n. 21 do art. "34, dá ao Cor.gresso a faculdade 

ele decretar o sitio, e de approvar ou suspender o qué tiver sido decretado pelo Poder 
Executivo; não se refere a approyar actos praticados durante o sitio, nem marca ou 
define os effeitos de tal lei. 

No numero 15 do art. 48 1 e~sa faculdade é conferida ao Poder Executivo, não 
es tando o Congresso reunido, nb caso de invasão estrangeira, ou grave commoção 
intestina , exactarnente urna d<E l\ypotheses em que é permitido ao Governo .Federal 
intervir nos E stados. No art. 80, o legislador constituinte falia impessoalmente : 
"Poder-se-ha declarar o estado d.e sitio para qualquer ponto do territorio nacional, 
suspendendo-se ahi as garantias oonstitucionaes "· 

E', portanto, o art. 80 que 9efine o a lcance do estado de sitio. 
Em um dos paragraphos dtjste. artigo, porém, conferindo tal attribuição ao 

Poder Executivo, '! ª a1,1senci:;i do Congresso, e somente no caso em que a patria 
corra imminente perigo, estabeleçeu, com precisão insophismavel, . os unicos · actos 
que o Poder Executivo poderia prf! ticar. 
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Que quer isto dizer? Que o estado de si,tio decretado pelo Congresso tem mais 
larga acção, abrange maior somma de direitos do que o decretado pelo Poder Evecu-
tivo. O sitio decretado pelo Poder Executivo não suspende todas as garantias consti-
tucionaes, mas somente algumas, aquellas que estão indicada~ na Constituição, e 
capituladas na repressão contra as pessoas. 

Ora, si o Poder Executivo não. tem competencia para suspender todas as garan-
tias, ainda quando a immunidade parlamentar fosse uma dellas, escaparia á sua 
acÇãe>, porque não figura entre as que lhe foram subordinadas. 

Será, porém, a immunidade parlamentar1 pelo nosso direito publico, uma ga-
rantia constitucional? E' a segunda duvida a resolver; e eu já a discuti e critiquei 
largamente; não é. · ' 

Para o nosso caso, saber o qµe sobre tal ponto, resolvem a constituição do Chile, 
a da Rejlublica Argentina, a da America do, Norte, da Franca, etc., será um contin-
gente de illustração historica de alto valor, como elemento de critica,_ mas que pouco 
importa á solução da duvida, attentos os termos claros e precisos com que a Con-
stituiçãe> entre nós definiu a questão. 

No nosso codigo politico ha um artigo, sob o titulo Decla-Mção de direitos, em 
que figuram todos os direite>s que a Ce>nstituição confere e g arante, e entre elles não 
está incluída a immunidade parlamentar, activamente expressa em dous artigos, 
o 19 e 20, de capítulos diversos, sob o titulo "Do Poder Legislativo - Disposições 
geraes ». 

Esta distribuição qa materia constitucie>nal não se fez ao acaso; mas obedeceu 
a um systema, e quando <> legislador constituinte excluiu a immunidade parlamentar 
de entre as garantias constitucionaes!. e a incluiu entre as condições de organização 
e funcções do Poder Legislativo -, sem duivida alguma fez della um dos attributos 
essenciaes a esse poder. ' · 

Não me interessa, no caso, saber o que teem feito ºl! Presidentes da Republica · 
anteriores a este, nem o que consta dos accordãos do Supremo Tribuna,! Federal, 
julgando a <1uestão e decidindo em favor da doutrina que inclue a immunidade par-
lamentar entre as garantias constitucionaes, sujeitando-a á acção do estado de 
sitio. · 

A lettra da Constituição, em meu conceito não pennitte a duvida; e si não tenho 
antecedentes parlamentares para os quaes possa apP.ellar em favor da doutrina que 
sustento, tenho-as como juiz.; sempre considerei a acção do chefe_ do Poder Executivo 
circumscripta aos termos expressos da Ce>nstítuição, e independente das interpret'l-
ções que lhe alargaram a esphera do arbítrio. 

Com oprnião inabalavel neste particular, e baseado no texto da Constituição, não 
me aproveita o conhecimento de constituições alheias, como a do Chile, da America 
do Norte, etc., etc.t sinão como lição historica . 

E, com relação a este ponto, convem uma consideração que, sem duvida, não 
· escapará ao lucido esjlirito do nobre Senador por Sergipe,_ trabalhado pelo estudo e 

reflexão destes assumptos. Em todos os paizes cuja fórma de governo é a -republi-
'Cana, as constituições deverãe> ser republicanas. Quem diz, porém, constituição repu-
blicana se referirá, porventura, a um modelo ina lteravel de preceitos, cuja fidelidade 
se deva reproduzir em tpdas? Certamente que não. Cada uma dei.las conservará a 
feição do paiz a que tem de adaptar-se, ou do povo a que tem de servir ; e grandes 
deverão ser as differenças que as ·distingam, para se accommodarem ás necessidades 
p~1bficas e acautelarem os interesses de ordem naciona l. Cada uma dellas obedecerá 
á corrente de idéas vencedoras, respeitando as tradições que se tiverem enraizado na 
alma popula r, para evitar lutas, e resistencias, si as a ffrontaose. 

Entre nós, a immunidade parlamentar só constituiu assumpto de controversia 
depois que se instituiu o despotismo do regímen presidencial. Antes disso, não. Só 
me occorre a remiÍÍiscencia de um caso em que veiu á tela da discus~ão tal garan-
tia legisl ativa , durante o lmperio, e a duvida se decidiu no sentido de asseguràr-se 
ao representante da Nação, a mais ampla independencia, não obstante não ser a 
constituição 111onarchica tão explicita neste particular, quanto o é a republicana. 

Ora, si a doutrin a que defendo interpreta com fideligade a nossa Constituição, 
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pouco importa o que se faz em outros paizes de governo republicano; nem me parec.a 
que tal confronto aprçveite á soulução das duvidas que, sobre o assumpto1_ levantem 
os nobres Seaadores. 

Por esse caminho chega-se ao absurdo, e peior do que isto, ao abysmo; pois 
não ha ninguem que, em periodos de agitação liberal, tenha escapado aos excessos 
do arbitrio e aos ·tormentos da crueldade, sem que po1: isso fiquem os espiritos libe-
raes impedidos de protestar em nome da Constituição, das Jeist e dos principios de 
sua eséola. 

Aproveitarão como a ttenuantes; aos nossos governos, que teem affrontado 
decôro publico, com jnauditos attenta.dos, os a busos, da mesma especie, commettidos 
por outros em egualdade de condições 1 Justificar-se~ha o Sr. Presidente da Repu-
blica de ter retirado para o Acre, cidadãos, que respondiam perante a lei, por 
crimes communs, enterrando-os vivos nos porões de navios, que os deviam atirar 
áquellas longinquas paragens, porque Balmaceda, nas allucinações da derrota1 elle, 
um grande espirito e notavel cerebração, mandára açoutar nas praç,as publicas, com-
pletamente despidas1 mulheres da alta a~istocracia de seu paiz, ligadas aos adversa-
rios ,do seu governo? ! 

Será esta a logica da tyrannia; mas não é a da ra:câo, a do dlreito e a da Consti-
tuição, que impõe a todo o homem publico o dever de assignalar o abuso no seu 

inicio, porque a ninguem é dado prever º ' rumo e 'a velocidade com que se despenham 
para o abysmo os tyrannos, quando encetam a sua marcha triumphal por sobre as 
consciencias que se humilham. 

G-uardadas as differenças de situação, eu não sei que se pudesse ter feito entre 
nós, nem mais, nem mais cruel ! 

Será que hajam por ahi repuf licas onde se permitta a prisão de Deputados e 
Senadores? 

Que importa? Sei que ha. 
Tenho tambem a leitura de putras constituições, não a invoquei porque não 

aproveita ao noss9 caso, uma vez f!Ue a questão não é saber o que os outros podem 
fazer, mas o que é licito e constituFional aos poderes do Brazil, no systema da Con-
stituição de fevereiq>. 

E' fora de duvida que esse çonfronto foi a base da argumentação do nobre 
Senador por Sergipe, ou antes, cqnstituiu a argumentação de S. Ex.., argumento 
ad hominem, de todos os processo~ logicos de discutir, o mais vicioso e menos pro· 
cedente. 

O marechal Floriano Peixoto prendeu Deputados e Sen adores diz,se , qi1id dein.de? 
O marecha l Floriano não é a Constituição .. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - H a um meio de evitar-se que sob o estado de sitio 
sejam presos Deputados r! Senadores : é o Congresso conceder o sitio com a limitação 
da immunidade parlamer1tar, · como já uma vez o fizemos. · 

O SR. BARATA RIBEIRO - Nf\o me parece que tal !imitação dependa de estar 
expressa no decreto do sitio, quan40 o está no texto da Constitllição. Qtiem menos: 
preza e desobedece a Constituição, menosprezará e desobedecerá a lei. Lá só ha um 
meio de conseguir o resultado que o nobre Senador, como eu, ,; lmej amos; é o Con-
gresso resistir a suggestões de perigos imaginarias, e responsabiíizar o Poder Exe-
cutivo pelos excessos que praticar dp rante o sitio. 

Pois esse acto anterior a que S. Ex. se refere não era um aviso ao actual _Presi-
dente da Republica e, apezar disso,. elle não pretendeu prender Deputado e Senador, 
e não prendeu um Senador? 

A Constituicão define o alcance do estado de sitio e não subordina a elle a immu-
nidade parla men,tar, que excluiu das garantías constitucionaes. 

O SR. FRANCISCO GLYCERro - Já concedemos o estado de sitio co,m a limitação, 
«menos em relação ás immunidade~ parlamentares», e foram respeitadas as immuni-
dades. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Entendo que a limitação não é necessaria porque está 
expressa no texto da Constituição, é da essenci a funcciona l do Poder Legislativo. 
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o SR. FRANCISCO GL_YCERIO - o Congresso entendeu de moâo contrario e por 
isso limitou-a. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Agiu assim com os olhos tit9s no passado, não na 
Constituição. E que valerá tai restricção, quando o arhitrio tiver se precipitado pelo 
abuso? 

Já alguem se esqueceu do golpe de Estado decretado pelo marechal Deodoro, 
dissolvendo o Congresso? Não se viu que apoz a mensagem com que aquelle Presi-
dente da Republica justificou-se perante a Nação, e é este o masculo argumento do 
nobre Senador por Sergipe, esta se precipitou, quasi unanime pelos seus orgãos 
politicos, no sequíl:o do dictador, saudando as alvoradas de !uz que despontavam á 
sombra das bayonetas triumphantes, sendo appl audido, não só approvado, aquelle 
acto que desorganizava o paiz? 

Não fujamos da questão definida em termos inilludiveis pelo nosso codigo polí-
tico. O nobre Senador, não obstante todo o séu talento e illustração, não me conven-
ceu, nem conseguirá arrastar o meu voto no sentido de suas idfas. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Não tenho esta pret1mção. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Ora, si a Constituição não permitte a suspensão das 

immunidades parlamentares durante o sitio, e nesse sentido a entende o Sr. Presi-
dente da Republica, embora com opinião particular em contrario, que allega em 
sua mensagem para pedir a solução da duvida, nascida em seu espirita da differença 
pela qual tem sido a questão julgada, segue-se que quando pedio o estado de sitio, 
annunciando o restabelecimento da ordem, alleganâo que r.ntre os implicados no 
movimento h aviam Deputados e Senadores, e reservando o emprego ãaquella TIJ edida 
extraordinaria a- apu.rar responsabilidades, tiriha a idéa fixa de prender aquelles -
representantes da Nação, lado a lado ·com a idéa tambem fixa, qt•e não lh'o permiiti a 
a Constituição, ainda mesmo durante o estado de sitio. 

Mais ainda : si o Congresso ao decretar o estado de sitio deixou a immunidacle 
parlamentar na situação constitucional em qu e antes delle se achava, certo é qu~ , 

depois desse decreto legislativo, o Presidente da Republica tinha face a face a questão, 
como antes se lhe apresentára : a Constituição defendendo o membro do Poder Legis-
lativo contra o sitio; sua opinião em contrario a tal doutrin a: as clifferenças nos 
julgamentos de casos analogos que geraram a duvida, e, emfim, a duvida , que o 
levava a pedir a solução do Congresso. 

Em ultim a analyse, S. Ex. vacillava e·ntre a sua propria opinião e a Consti-
f·ukão, e, consequentemente, quaesquer que fossem as razões que robustecessem qia 

interpretação, sobre o texto que tinha de executar , devia decidir-se pel" Constituição, 
que não p6de, nem deve ficar á mercê das interpretações presidenciaes. 

Entretanto, assim não fez, e provam que S. Ex. s6 quiz o sitio para prender 
Deputados e Senadores, o acto do seu Ministro da Guerra, publicando um edif-al, 
ali ás errado, pelo qual intimava a comparecerem {tquelle Ministerio o Deputado Bar-
bosa Lima e o Senador L auro Sodré, sob pena de deserção; e a prisão desse Senador, 
que attendeu á intimação. 
· Note-se que a apresentação do Senador Lauro Sodré ao Ministerio d;i Guerra, 
por virtude do edital que o chamara a comparecer, isentava-o de processo e pena 
de deserç-ão, ainda quando se admittisse que tal processo pudesse ser contra elle 
in st<turado; logo, sua prisão, obedeceu a outro move!, e assi m se demonstra que este 
foi o ponto capital que mirou o Presidente da Republica, ao pedir o estado de sitio. 

Convença-se o nobre Senador <)e que não me anima contra o Presidente da Repu-
blica nenhuma prevenção de caracter pessoal; a S. Ex. individualmente estou prompto 
a prestar todas as homenagens , mas não posso, como cidadão e representante cJ a 
Nação, deixar ·de profligar os erros gravissimos de S. Ex., que tanto nos desacre-
ditam, como desmoralizam . 

. O nobre Senador por Sergipe admirou-se de que a Commissão de Constituição 
e Diplomacia demorasse o seu parecer. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Notei apenas de leve. 
O SR. BARATA RTBEJRO - Notou apenas de leve, diz S. Ex. E' por isso que o 
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Congresso Nacional, diariamente, desce, desce, desce até quasi 'desapparecer deante 
do Poder Executivo. 

Porque, não notar S. Ex. que a Constituição impõe ao Poder Executi vo o dever 
de apresenta r ao Congresso minucioso relatorio sobre os actos praticados durante o 
estado de sitio, logo que aquelle se abrir, que installou suas sessões, a 3 de m aio, e 
só· em m ensagem de 30 de junho o Governo lhe enviou ta l communicação? Pois a 
falta do Governo, uma vez que é aferida por um texto da Constituição, não será 
maior do que a da Commissão, que não tem norma constitucional a que obedeça, 
quanto ao prazo em que deva apresentar pareceres? 

Pois, senhores, arma-se o Poder Executivo da auto ridade excepcional de sw;-
pender garantias constitucionaes, sob condição de communicar ao Congresso as pro-
videncias que tenha adoptado, logo que esse se reunir; o chefe <lesse poder dil a ta por 
quasi dous mezes as informações que lhe são exigidas instantemente, sob o rigor ·.b 
expressão - logo - e todos '·se quedam deante dest.e descazo para com o Poder 
Legislativo; m as não fica esquecida a censura á Commissâo, porque reta rdou a 
apresentação do seu pa recer sobre o projecto de lei da outra Casa do Congresso, 
que a mensagem provocar ÇJ . 

O S1c COELHO E CAMPOS - Devo lem bra r ao nobre Senador que não desci e nãp 
desço. 

O SR. · BAn/\TA Rrnmno - Perdoe-me V. Ex. : eu nã o disse que V. Ex. desce t1 
ou desce, disse gue o Congresso descia, e que o C:ongresso tem descido de sua posi-
ção, não h a duvida, está aa consciencia da Nação inteira. 

Si não· tivesse descido, descido e descido sempre, a té desapparecer por completo 
do quadro' dos poderes institucionaes da Nação, não se reproduziriam factos como 
este, em que o PreSidente da Republica faz ostentação do seu desrespeito ao Poder 
Legislativo, e eu estou sendo censurado em rnclamar em nome deste, as homenagens 
que lhe são devidas, como orgão da! soberania nacional. 

O SR. A. AZEREDO ...:... A mensa~em do Sr. P~~sidente da Republica é de maio e 
não de junho. . 

O SR. COELHO E C11MPOS - Eis como se faz a historia. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Porq\ie não notou V. Ex. ha mais tempo o meu equi-

voco? 
o SR. COELHO E CAMPOS ·- Eu não a li. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Não a leu e defendeu-a 1 Eis como se faz a historia! .... 

Eu li-a; equivoquei-me · ao citar-lhe a data. 
O SR. CoEL~10 Il CAMPOS - Es~e pouco! 
O SR . A. AzllREDO - No' caso é importante. 
O SR. BARATA RIBEIRO - Não tanto corilo parece a V. Ex., porque o texto da 

Constituição é imperativo : logo qu11 o Congresso se reunir. Peouco importa que a 
m ensag em seja de 29 de maio em v~z de 29 de junho, como por equivoco eu disse, 
uma vez que em qualquer destas datas' nã o estaria cumprido o preceito constitucional. 
Persiste, portanto, o meu resentiment~, ou antes gueixa, de ver accusada a Commis-
são porque demorou o seu parecer, ylla que não tem prazo fixo em q':'e deva apre-
sental'-o, ao passo que nem uma palavra ouvi contra a omissão do Presidente da 
Republica, a o qual a Constituição marca prazo fatal para a apresentação do seu 
relatorio sohre os . actos praticados dprante o estado de sitio - logo que se reunir 
o C.ongresso. Isto é questão de fórprnla, portanto, de mínimo valor, confrontada 
com a substancia da mensagem. 

Diz o Sr. Presidente da R epublica informando a o Congresso dos actos que pra-
ticou durante o sitio. (Dirigendo-se a.o Sr. Senador A. Azeredo.) Si V. Ex. tem ahi 
a mensagem veja ~i a minha memorja me será infiel. Diz o c.hefe do Poder Execu-
tivo : cc Apenas se tomou, durante este interregno constitucional uma medida de 
excepção, que foi prender para teste!l\unhas individuo~, etc., etc. " 

De duas uma : ou o Sr. PresidEjntê âa R epublica prendeu indivíduos comprn-
mettidos no movimento de 14 de novembro, e tinha o r·estricto dever de dizer porque 
prendeu, e onde prendeu (Con stituiçãp, a rt. 80, n. I e § 3º) ou prendeu indivíduos 
que não tinham compromissos com aquelle movimento, e não só violou a Constitui-
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ção, que não lhe confere tal autoridade, nem mesmo durante o estado de sitio, como 
fez ostentação do arbitrio que commetteu. 

Si os taes presos para testemunhas tinham culpas no cartorio, o Sr. Presidente 
da Republica deveria mandar detel-os efu prisões que não fossem destinadas a réos 
de crime commum; neste particula1·, porém, a mensagem é omissa, e, portanto, o 
nobre . Senaélor como eu; ignora, em que inferno aquelles cidadãos purgaram seus 
peccados. ' 

O SR. SÁ PEIXOTO - A presumpção legal é que estiveram onde a Constituição 
manda. 

O SR. BARATA RIBEIRO - Peço a V. Ex. que não me aparteie nestes termos, 
porque não poderei tomar o seu aparte a serio. 

O SR. SÃ PEIXOTO - Porque? 
O SR. BARATt\ RIBEIRO ·- Porque o Senado não p6de firm ar suas decisões em 

presumpi,:ões de que a Constituição foi cumprida, quando a propria Constituição lhe 
impõe o dever de s6 apoiai-as no conhecimento. exacto de ter ella sido executada, 
e ao chefe do Poder Exeautivo o de relatar-lhe todas as medidas de excepção que 
tiver praticado - motivando-as. 

O SR. SÁ PmxoTo - O que disse é que - a presumpção legal. é que a lei foi 
cumprida. 

O SR . BARATA RIBEIRO ·- E o que estou a dizer a V. Ex. é que o caso não é de 
presumpção, mas de certeza; trata-se de apreciar si tal acto ohedeceu ás regras a 
que a Constituição o subordinou; e a Constituição, em um di spo<;itivo, explicitamimte 
declarou quaes ellas eram, e obrigou a autorida4e que o devia praticar a indicar 
minuciosamente as circumstancias em que elle occorreu; orn, substituir todo este 
regimen de providenciar para acautelar a liberdade e direitos dos cidadãos, por uma 
simples - presumpção de legaLidade - será gentileza, mas não é juridico. 

Si a Constituição determina o Jogar em que devem ser reclusos os indlviduos 
presos por virtude do estado de sitio, e obriga o Chefe do Poder Executivo a relata! -o 
em sua mensagem, motivando a prisão, segue-se, que, como a mensagem presíden-
cial, não satisfaz a estes requisitos, nem corresponde ás exigt:ncias da Constituiç§.o , 
nem poderá satisfaze~ a curiosidade da Nação, e menos justificar um voto de appro-
vação desta Camara. 

Mais ainda: a Constituição s6 autoriza a desterrar, para qualquer ponto do 
territorio nacional , individuos compromettidos no movimento que inspira e jusfifica 
o sitio: portanto, si o Presidente não desterrou, mas retirou, e parece que o seu 
pensamento foi excluir esse acto dos pi:aticados por motivo do sitio, e tanto que na 
sua mensagem diz que apen'ls praticou uma medida de excepi;ão, e foi a reclusão 
de testemunhas, violou a Constituição : lº, porque nem a Constituição, nem lei 
alguma lhe confere poder para retirar ile um ponto para outro do territorio nacional 
quem quer que seja, sob que pretexto for; 2º •. ainda violou a Constituição, porque 
nem esta, nem nenhuma lei, lhe dá poder para julgar "! sentenciar presos que respon-
dern por crimes communs; 30, ainda violou a Constitt•ição, porque essa garante a 
todos os réos, qualqt•er que seja o crime, a mais largi:. defesa , e S. Ex. impediu 
áquelles de se defenderem; 4º, ainda violou a Constituição e as leis, pondo taes réos 
em liberdade -- no Acre - quando, como criminosos, deviam !loffrer as penas que 
lhes impuzesse o respectivo juiz. 

Si o Presidente da Republica, porém, desterrow e não reti·rou : i 0 , sua mensageti1 
falta á verdade, porque S. Ex. não incluiu esta providencia entre os actos do estado 
de sitio; 2° violou a Constituição, por impor contra as mesmas pessoas duas penas, 
quando esta s6 o autoriza a impor uma, a prender ou a desterrar. 

E, dem ais, que especies de pessoas S. Ex. desterrou ou retirou? Políticos com-
promettidos no movimento de 14 de novembro? Não, réos de crimes communs, presos 
pela policia, de I 1 a 14 de novembro, por estarem quebrando combustores da ili um i-
nação, incendiando vehiculos, etc. E S. Ex. é quem o diz. 

O SR. SÃ PmxoTo - Desordens que por tal fórma estavam ligadas ao movi-
mento de 14 de novembro, que eram actos preparatorios deste movimento. 



- 216 

O SR., BARATA RIBEIRO - Esta .não é a questão. Trata-se da competencia con-
stitucional do Pres°idente da Republica para desterrar durante o estado de· sitio, com-
petencia que só póde alcançar os individuas comprometÜdos na commoção intestina. 
S. Ex. não tem autoridade para deportar todo o mundo, nem sob qualquer pretexto, 
mas só os compromettidos no movimento politico, que agita o paiz e com esta justifi-
cação. Para desterrar, réos de crimes communs, falta-lhe poder constitucional, além 
dos mais, porque a estes a Constituição garante a defesa, não cogita dos presos 
politicos, e a razão é obvia. Que é o crime politico? Que principio o define, que lei o 
rege? O disparo das balas e o explodir dos canhões são o principio de moral a que 
se subordina a classificação; o vencedor é o juiz. 

· Si o movimento de 14 de novembro triumphasse os criminosos seriamos nós; como 
os seus partidarios foram vencidos, passaram elles a occupar o banco dos réos. 

'Si é a força que imper.a, comprehende-se que não haja possibilidade da defesa 
do culpado ou se ha de admittir a justificação da revolução. Por isso é que a Consti-
tuição, antepondo aos direitos dos presos políticos os da defesa social, não respeita 
nelles a liberdade nem . o direito do homem, entre os quaes occupa o primeiro Jogar, 
o da defesa. 

E' contra elles qíie o Presidente da Republica podia agir, deterrando-os; contra 
outros quaesquer, não. 

Pois, senhores, não se vê o abysmo insondavel da doutrina que dá ao Chefe do 
Pó'der Executivo o direito de desterrar os de crimes comrnuns? Supponha-se alguem 
adversaria de Llma situação política, preso cbmo réo de ..... um estellionato, ou outro 
qualquer desses actos que deshonram e mancham para sempre· a reputação. Rompe 
uma revolução; decreta-se o sitio, e o Presidente da Republica desterra o infeliz, para 
quem a defesa era a unica esl?erança de conservar a boa fama, patrimonio da fami -
lia, e lá se vae elle; emquanto ~stá no desterro, ou se suspende a marcha do pro-
cesso, ou este corre á revelia da intervenção do culpadç. Pois isso é toleravel? Será 

· admissivel, será humano? . 
Si os retirailos do Acre eram actividades revolucionarias no movimento de 14 de 

novembro, porque rião o disse o Presidente da Republica, na sua mensagem, para 
justificar o acto que praticou? Pqrque? porque não eram; sabe-o tanto S. Ex., como 
eu, como toda a gente; as desordeins que provocaram, e em que tomaram parte, eram 
o protesto justo, com que se queiirnvam dos podere<; do paiz, pretendendo subordinai-
os a uma lei que lhes repugnava á razão, e á consciencia. 

Essa é que é a verdade, que está no espírito de todo o mundo que acompanhou 
os actos. 

O nobre Senador por Sergip~ já me pergun.tou da primeira vez que fatiei, e eu 
lhe respondi · qual a lei que obrigava o Presidente da Republica a sujeitar o desterro 
a decreto; repetiu-me hoje a pergunta, e eu reproduzirei a resposta : a praxe, e um 
principio de moral a que deve se ~entir obrigado todo o homem que governa; a praxe, 
porque quem primeiro se utilizou do desterro, regulado pelo sitio, pensó que foi o 
Marechal Floriano Peixoto, e este sujeitou todos os seus actos, desta natureza, a 
decreto. Quanto ao principio de moral, é o que_ impõe a quem governa o respeito á 
opinião e, portanto, o dever da ppblicidade, para que possa julgar a nação da recti-
dão dos actos, ainda os que parecem ou sejam mais vi'olentos. 

Saberão os nobres Senadores, que tanto applaudem esse acto do Governo, qu aes 
foram os desterrados do Acre? Conto com a respota calcada na mensagem presiden-
cial: os desordeiros habituaes, vagabundos de profissão, etc. Pois estão engànados: lá 
se foram entre os taes desclassificados do chefe de policia, muitos paes ele familia, 
que eram o unico amparo de filhas, que ficaram com fome, e cujas esposas e mi!cs 
perguntavam, com lagrimas nos olhos, e o coração amargurado pelo desespero, ~i 

lhe sabiam dizer, ao menos, se esfariam ainda vivos! 
Foram para lá atirados muitos filhos, que eram o braço forte de velhas mães, a 

quem a desgraça do abandono, r as provações da miserÍa, aHancaram O ultimo 
alento, interrompido no instante derradeiro pela imprecação contra o poder que as 
tyrannizava ! 
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Ah! 0 nobre Senador por Am azonas não ºsabe o que fÓ'í ter sido desterrado pelíJ 
Presidente da Republica, civil e formado em direito, que hoje nos góverno, e talvez 
repugne-lhe a imaginação phantasiar o requinte de perversidade de que são capazes 
certas naturezas ! 

Que differença, senhores, entre os desterrados de agpra e 0$ que o foram pelo 
despota Marechal dé Ferro! Que differença entre estes e aquelles, sobre os quaes 
pizou [ pata daquella fera, que não se saciava com o sangue da humanidade inteira, 
e par quem as lagrimas do desespero e as angustias da dor eram harmonias que 
o embalavam em dulcissimo e somnolento lethargo; 

Dizia-se assim, e a historia que é a justiça do tempo, descobre-se deante do 
soTdado ignorante e estremece de horror deante do jui:ista de bC1rla e capello ! . 

Permitta-me o Senado a leitura de uma correspondencia, publicada em uma 
folha amiga do Governo, A Noticia, dos dias 27 e 28 de dezembro, :maloga a outras 
que foram divulgadas por outros orgãos da · imprensa diaria, sob o titulo " Os degra-
dados do Acre». (Lendo.) 

"Era um sonho dantesco; o Itaipava moveu su'lc poss'1nte helice, revolvendo 
ruidosamente as aguas da bahia, descrevendo graciosamente um;i curva, para tomar a direcção da barra. 1 

A bordo o maior silencio, no tombadilho os tres officiaes, da força do 12° de 
infanteria, encarregada de escoltar os presos, ·o medico de bordo e mais ninguem. 

No passadiço, o commandante, dando ordens com voz forte, e na proa, a maruja, 
executando diversas manobras. 

Dos porões do navio partiam rumores surdos, gritos, imprecações, blasphemias ... 
Alli, amontoados, na maior promiscuidade, creanças e velho5, negros e brancos, 

nacionaes e estrangeiros, deit~dos uns, outros de pé, seguros fortemente, de mãõs 
ambas aos oculos das espias, procuravam respirar, faziam esforços sobrehumanos, 
para sorver o ar · puro do exterior, que difficilmente penetrava pelos intersticios ... 

Nos porões nem uma luz 1 
Os 334 condemnados, quasi nôs, debatiam-se nas trévas com as enormes rata-

zanas que, audaciosamente, os atacavam, cobrindo-os de dentadas! 
O navio transpoz a barra, e logo uma aragem mais forte fel-o dansar desespera-

damente sobre o dorso de enormes vagalhões. 
Nos porões, os presos, sem apoio, rolavam uns sobre os ottros, magoando-se , 

escorregando na lama nauseabunda de fezes e vomitos. 
Junta ás escotilhas, praças, de carabinas embaladas e apontadas para baixo, 

continham os miseros em respeito. 
Passou-se assim o primeiro dia, mais outro, aias ~uccederam-se e não se modi -

ficou a situação dos infelizes ; ao contrario, os seus males aggravaram-se com a appa-
rição sinistra de um negro terr.ivel, o Prata Preta., um verdadeiro .demonio. 

Este negro, aTto, musculoso, forte entre os mais . fortes, tomou logo certa supre-
111acia, assumindo as funcções de chefe dos porões. 

Armado de um grosso pedaço de cabo, entrou log•J a surrar bPstialmente, feroz-
mente, seus companheiros de infortunio, s6 os abandonando quando ·o sangue rubro 
esguichava <las feridas! 

Não lhe bastava ainda tanto soffrimento: cerca de tres dias depois irrnmpeu 
nos porões terrivel praga de parasitas, a todos atancando barb ~1ramente 1 

Os piolhos e os percevejos, aos milhares, cobriam os corpos semi-nós dos desgra-
çados, transformando-os em chagas asquerosas, donde se desprendia um cheiro hor-
rível. 

O medico difficilmente conseguia tratai-os : a falta de hygiene dos porões, a 
falta de banhos para os infelizes, muito contribuiam para a inefficacia dos curativos. 

O primeiro porto em que o navio tocou foi Pernambuco, isso mesmo para tom ar 
agua e carvão, pois a viagem era directamente a Manáos. 

O Itaipava ficou incommunicavel com a terra, apenas salt'ando os officiaes da 
escolta, o medico e C1 comma.ndante, regressando todos no mesmo dia para bordo. 

Deste ponto em deante a viagem para os infeli7.es foi .1111 c1 e.scendo âa soffri-
me11to e martyrios 1 
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Dos porões. um cheiro horrivel, nauseabundo, se "desprendia, fazendo recuar quem 
alli pretendesse entrar. 

tAssim, todos, nu quasi todos, os presos acham-se enfermos, atacados de fehre, 
causada pela intoxicação de gazes deleterios ... » 

PergL1nto ao nobre Senador por Sergipe si este quadro não reproduz com inexce-
divel fidelidade as scenas dos navios negreiros, que inspiraram a musa apaixonada 
de Castro Alves 1? 

O SR. COELHO E C~MPOS -- Si forem reaes ... 
O SR. BARATA RIBEIRO - Ah ! mas V. Ex. póde ter certe?-a que são. 
Não ha nesta Capital quem ignore que todos os desordeiros presos de II a 14 de 

novembro, e dahi por deante, foram attirados ás centenas aós porões dos navios, 
que os conduziram ao Acre. Basta o numero e o meio em que foram enclausurados, 
a bordo, para inrnginar-se a situação delles. 
' Não ha nesta Capital quem ignore o que se passou: não ha quem não saiba as 

torturas inflingidas pelo Governo áquelles desgraçados!? Notando-se mais que nunca 
houve contestação ou protestos, contra narrativas analogas a esta, eclitadas por outros 
orgãos ela imprensa, nem official, nem officiosa . 

O que sei, Sr. Presidente, é que taes narrações loram recebidas pelo pasmo e 
consternação de todos os que as leram; sem que jámais se ouvi~s~ um unico protesto, 
que, ao men.os, p·rovocasse ou suggerisse duvida~; e o que penso, é que s~rá difficil 
encontrar a reproducção destas scenas, dignas de serem corporizadas pela pintura 
para ornamentar o palacio do Governo de um povo civilizado ! 

Estes fa~tos não constam da mensagem presidencial; nella não se lhes faz a 
mais lig~ira referencia; o que sabemos delles, como de muitos outros, foi o que men-
cionaram os jornaes. Até o alto fÍito, que cobriu de glorias o exercito e marinha 
brazileiros, a tom1da do Port Arthur da Gambôa, só se conhece pela imprensa! 

Ora, s: a mensagem é omissa1 não só quanto á eFpecie de prisão em que esti-
veram detidos cidadãos para teste1nunhas, como a respeito do desterro, que nem 
o Presidente da Rep,ublica ordenou por virtude do estado de sitio, é positivamente 
logico concluir que a .mensagem não corresponde aos termos da Constituição. 

'Está errada a Constituição? ,~esponda quem puder. Não contribui para ella : 
convidado a comprimentar o Presid11nte da Constituinte, no dia dr, sua promulgação, 
recusei-me, tanto a Constituição co.1trariava idéas que me pareciam fundamentaes, 
e essenciaes á feJicidade do paiz. · 

Hoje, porém, a Constituição é a lei, defendo-a; o que exijo é que a executem , 
tanto mais que de tal execução resultara a defesa de gatantias e direitos, que me 
parecem consubstancia a indole d0, nosso systema institucional. 

Não devo prolongar o meu discµrso, e não me foi possivel acompanhar a longa 
e brilhante oração do nobre Senadqr por Sergipe, limitando-me a tocar nos pontos 
que me pareceram essenciaes á defe~a de minhas idéas. 

Não exijo virtudes excepcionaef no chefe do Estado; contento-me em que elle 
execµte a Constituição, lei fundam1mtal na Republica. e esta exigencía, que deve 
ser a preoccupação constante do Congresso, nos periodos anormaes não p6de ser 
esquecida, taes são as condições de quem governa e de quem é governado; e estou 
convencido que do dia em que o Congresso retomar o exerçicio de suas funcções, 
datará a felicidade do paiz, pois de~de então comprehenderá o Poder Executivo que 
tem deante de si um poder soberanp, para chamai-o a contas pelo exercício d.e sua 
autoridade. 

Ninguem mais do que eu lastim~ as desordens das ruas; mas ellas não me espan-
tam, nem me escandalizam, porque ~ei que são analogas ás de todos os tempo entre 
nós e ás de todos os paizes, e o qu13 pretendo é que o poder excepcional, de que se 

arma o Governo para restabelecer a ordem e defender :. sociedade, não seja empre-
gado s6mente contra os seus adverf.arios, emquanto ondas de desorºdeiros ficam 
impunes e gosam as vantagens que jhes garantem as , empreitadas de que se desem-
penham. 

E' indispensavel que a igualdadr da lei seja uma garantia para a distribuição 
da justiça. 
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O meu protes~o, por mais extemporaneo e impertinente que pareça, visa esse 
ponto de mira. E' preciso que o_ Senado se convença de que entre os desordeiros nabi-
tuaes desta cidade ha uma multidão, quasi incontavel, que nem foi retirada para o 
Acre, nem foi presa para testemunha, por ser o mais prestimoso auxiliar do Governo 
em todas as desordens que provoca ou promove. Deante de taes governos seja-me 
licito protestar pela Constituição. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encera-se a discussão. 
E' annunciada a votação. 

O Sr. Barata Ribeiro (pela ordem) requer votação nominal para a propo-
sição. 

Posto a votos, P. approvl'ldo o requerimento. 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á chamada para a votação nominal da 
proposição, <levendo responder - sim - os Srs. Senadores que a approvarem e -
n.ão - os que a regeitarem. 

Precede-se á chamada e respondem - sim - os Srs. Sá Peixoto, J onathas 
Pedrosa, Benedicto Leite, Pires Ferreira, Raymundo Arthur, Nogueira Paranaguá, 
Pedro Borges, J. Catunda, Gama e Mello, Coelho Lisboa, Gonçalves Ferreira, Eucli-
des Malta, Olympio Campos, Coelho e Campos, Siqueira Lima, Moniz Freire, 
Thomaz Delfino, Bueno Brandão, Feliciano Penna, Fransci; co Glycerio, Alfredo 
Ellis, Urbano de Gouvêa, Joaquim de Souza, A. Azercdo, Xavier da Silva, Brazilio 
da Luz, Alberto Gonçalves, Gustavo Richard, Felippe Schmidt, Hercilio Luz e Julio 
Frota (31). 

E - não - o Sr. Barata Ribeiro. 

O Sr. Presidente - A proposição foi apprnvada por 31 votos contra l e vae 
set· remettida ao Sr., Presidente da Republica para a formalidade da publicação. 
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NOTA 

A revolta dos marinheiros. 

PR,OJECTO N' 68. 

Em 10 de Dezembro a Commissão de Constituição off erece o projecto. 
O sr. Alencar Guimarães requer urgencia,, e o Senado concede, pa;a; discussão 
immediata. Oram os srs Ruy Barbosa, Alencar (}uimMães. Lauro Sodré, João 
Lui~ Alves , Francisco Glycerio. São lidas emen:das. E' encerrada a discussão . 
E' approvado o projecto. São tambem approvadas as emendas do sr. Lauro 
Sodré e do sr. João Luiz Alves . A requerimento do sr. Ferreira Chaves é 
concedida 1irgencia para ser votada a redacção final. E' approvada. O projecto 
é enviado á Gamara dos Deputados. 





SENADO FEDERAL 

SESSÂÓ DE 10 DE DEZEMBRO. 

O Sr. Alencar Guimarães - Sr. Presidente, a Commissão de Constituição 
e Diplomacia, tomando conhecimento da mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
relativamente aos successos que presentemente occorrem nesta Capital, apressa-se 
em· trazer ao conhecimento do Senado a sua opinião a respeito, propondo um projecto 
de lei em que se declare estado de sitio na Capital do Rio de Janeiro e no Districto 
Federal, pelo espaço de 30 dias; e como se trata de urna medida de grande urgencia, 
carecendo o Governo de meios eJScepcionaes . para reprimir a desordem que éampeia 
nesta Capital, em nome da Commissão de Constituição e Diplomácia requeiro a 
V. Ex. que consulte o Senado si concede urgencia para discussão · immediata do pro-
jecto que envio á. Mesa. 

O Sr. 3° Secretario (ser'l!indo de 2°) lê o seguinte parecer. 
A Commissão de Constituição e Diplomacia, tomando conhecimento da mensa-

gem do Sr. Presidente da Republica, dando conta ao Congresso Nacional dos graves 
successos que occorrem nesta Capital, espe;ando do patriotismo do 

Parecer mesmo Congresso as medidás que em sua sabedoria julgar acertadas 
para a manutenção da ordem publica, é de parecer ql)e sejam concedidas 

ao Governo as providencias de repressão necessarias para assegurar a tranquillidade 
publica, pelo que propõe que nos termos do art. 34 § 21 da Constituição Federal •e 
decrete o estado de sitio nesta Capital e no Estado do. Rio de Janeiro pelo espaço 
de 30 dias, convencida como está de que o Governo se utilizará desse recurso nos 
restrictos termos da Constituição da Republica. 

Assim propõe a Commissão que seja pelo Senado votado o seguinte .Projecto. 
O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Ficam declarados em estado de sitio até 30 dias o territorio do. 

Districto Federal e ~ Esta~o do Rio de · janeiro; revogadas as disposições em 
contrario. 

Projecto Sala das Commissões, 10 de dezembro de 1910. - A. Azeredo, pre-
sidente. - Alencar Guimarães. - Tavares de Lyra .. 

O Sr. Presidente - A' vista da urgencia concedida pelo Senado, vou submet-
ter á discussão immediata o projecto que ac'aba de ser lido. 

O Sr. ~uy Barbosa (*) - Sr. Presidente, rogo a V. Ex. que me faça trazer 
a mensagem, cuja leitura não pude ouvir. (O orador é attendido). 

Sr. Presidente, releve-me o Senado ainda uma vez a audacia 
Discussão com que ouso vir occupar a sua attenção, constrangido pelos graves 

acontecimentos cujo echo repercutiu tão dolorosamente em todos os 
nossos espiritos. 

Não me é possível concorrer com o meu voto para a medida cem que, em nome 

( 1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

DOCUMENJ'QS p;\RLA~lllNTARJlS. - VOL. jV 
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da ordem publica, se apressa o Senado a correr ao encontro da rr.ensagem presiden-
cial; não me é possivel; não m'o perrúitte o meu dever, não m'o consente a minha 
consciencia; não m 'o deixa fa2er a verdade evidente dos factos; tudo se conspira para 
me obrigar a recusar ao Governo esse expediente desneces5ario, ~nopportuno e mal 
fazejo. 

Não necessito de vir dar ao Senado, ao Congresso, ao l.Xovcrno, ao paiz arrhas 
da sinceridade e do fervor com que eu e os meus amigos, todos que temos o infor-
tunio de não nos acharmos em communhão com a maioria desta Casa, estamos 
promptos para que a ordem publica se mantenha e restabeleça pelos meios que a 
legalidade põe á disposição do Governo, em medida sufficiente para se desembaraçar 
de emergencias como essa, sem necess.idade absolutamente nenhuma, do recurso de 
excepção, em cujo bojo se esconde o abuso e anarchia com que esse regimen tem 
vivido e quer perecer. 

Não, Sr. Presidente, não necessito mais de dar a ninguem deEsas arrhas. Poucos 
dias ha que, desta tribuna, me dei pressa em vir ao encontro dos desejos da maioria, 
em occasião mais grave do que actual, quando bastava o nosso silencio e nossa 
abstenção para que os acontecimentos tivessem tomado rumo inteiramente diverso. 
Não hesitamos então em correr ao encontro do Governo, assegurando o nossa apoio, 
antecipadamente, á maioria, acceitando até por parte della a iné'umbencia de patro-
cinar nesse recinto a medida que se considerava necessaria para salvar a ordem con· 
stitucional ameaçada. 

Essa medida tomou-se graças - nós nos prezamos de o dizer e sentir - graças 
ao r.osso concurso, ao contingente da nossa lealdade, da nossa sinceridade, ao contin-
gente do nosso espirita de legalidade e espirita de patriotismo. 

Tomou-se. D~Jla não · nos devemos arrepender, embora os fr~.cos encapados no 
manto do facil hP.roismo vivam la clamar contra esse expediente, como recurso da 
covardia e da fra_queza. 

Eu ensoberbeço de haver cc,mtríbuido para ella, como um meio de governo 
heroico, incomparavelmente mai~ efficaz do que essa que agora com tanta pressa 
aqui se vem ·arbitrar. 

Dessa medida não nos arrep\!ndamos e creio que o Senado não se terá arrepen-
dido. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Apoiado. Cada dia os factos se encarregam de demon-
strar que andámos b.em. · · 

O SR. Ruy BARBOSA - Agr~deço o aparte do nobre Senador. Cada_ dia circum-
stancias se encarregam de evidenciar o quanto nessa conjunctura andámos acerta-
damente. E agora, mais do que n1m.:a, esses factos o edão attestar.do, principalmente 
nos successos desta madrugada, e desta manhã, nesses successos para repressão dos 
quaes se nos vem pedir o estado de sitio. 

Os amnistiados não se revoltaram segunda vez. Deante da revolta manifestada 
no seio de outros companheiros sevs deram pressa em àssegurar ao Governo a firmeza 
da sua adhesão. Os amnistiados não se tornaram á revolta. Revoltaram-se- os que 
continuavam debaixo do imperio pa chibata. 

E' preciso dizei-o: a medida çuja iniciatava me attribui a propor a esta augusta 
Casa, não sei ainda si mereceu a <1ttencão das honradas Commissões reunidas. 

O SR. JoÃo Ltrlz ALVES -· J~ teve parecer e foi approvada. 
O SR. Ruv BARBOSA - Nestei caso, pois, congratulo-me com as honradas Com-

missões pela presteza com que vi\)ram acudir a uma necessida'1e tão urgente. Mas 
devo accentuar, como um indicio eloquente da situação, precisamente este contraste 
entre aquelles sobre que havia b11ixado a medida clemente <la amnistia e aquelles 
sobre que os inveterados abusos de uma longa tradição continuavam a manter 
constante o _dominico do açoite. 

Eu tenho, Sr. Presidente, empenho particular em insi~tir na justificação da 
medida de clemencia adaptada urianimente pelo Senado, porque não tardou muito 
que, ahi, fóra, começasse ella a incprrer na censura d.os valentes, e, no seio do mundo 
politico, se disse <JUe em muitos animas havia esfriado o ardor com que tinham 
concorrido pará adopção desta mepida. 
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.· Eu peço licença ao Senado para não abandonar immediatamente este posto; 
para abrigar o nosso acto, a sua deliberação, á sombn de um exemplo já conhecido, 
mas cuja historia :iinda se não apresentou com bastante minuciosidade aos olhos 
do Congresso e do paiz, afim de que, uma vez por todas, se veja que foi uma alta 
medida de sensatez politica, justificada pelo exemplo de não pequenas autoridades. 

Refiro-n:e, senhores, a e>se episidio memoravel da Inglaterra em 1797, recordado 
brevemente na imprensa, por mais de um de nossos orgãos de publicidade, mas ainda 
não bem conhecido nas suas particularidades, cada qual mais eloquente -para esta· 
belecer a semelhança entre os dous casos e demonstrar a previdencia, o bom senso 
e a alta razão com que o Senado e a Camara nesta conjunctura procederam. 

Senhores, cu tive occasião de relêr em um livro da época, O Annuario Ingle& 
de 1797, escripta ainda sobre a influencia immediata daquelles successos, a chronica 
minuciosa desse P.pisodio expressivo em que a mais disciplinada das esquadras, e a · 
maior das nações marítimas, atravessára u~a crise semelhante áquella por que teve 
de passer ha poucos dias, nesta Capital, o Governo cb Brazil . 

Si o Senado me permitte, eu terei a honra de lêr a historia minuciosa deste 
facto, para que ella subsista nos Annaos do Congresso, como a justificação do nosso 
procedimento em· um caso tão grave, como resposta decisiva á fraqueza daquelles 
cuja censura de dia em dia se torna mais amarga contra a ultima amnistia. 

Senhores, o livro a que me refiro é o Annuario Ingle&, de 1797, e aqui se acha. 
E' um annuario que ha cerca de dous seculos se publica, consignando, anno por 

anno, os acontecimen"tes mais memoraveis de cada anno, na politica, nas sciencias 
·e nas lettras. 

Si o Senado me permittir eu o aborrecerei por alguns momentos, dando-lhe a 
ouvir esta historia cur.iosa e aproveitavel. 

Diz esse antigo documento historico, registrando a insubordinação da maruja 
na Mancha em 1797. 

u Muito havia que os marinheiros e soldados, na marinha e no exercito inglezes, 
se queixavam da mesquinhez do seu salario, aggravada pela consideração de que, 
contra a mais óbvia justiça, continuava elle a ser o mesmo de quando o custo dos 
viveres, como dos mais artigos de consµmo,. era incomparavelmente mais baixo. 

Nem se achavam sósinhos nestas queixas as victimas do aggravo : todos con-
corriam em lhes dar razão. Os que forcejavam por culpar o governo allegavam o 
sem conta de cuidados em que se viam envolvidos sem cessar os timoneiros da admi-
nistração, e buscavam mostrar que, dest'arte, a despeito das melhores intenções, 
não estava no seu poder remediar os abusos invetarado> nos varias ramos do serviço 
do Estado. 

u Mas essa jutificação era futil, rebatida no sentir da parte noais equitativa do 
publico, admirando-se muito mais a paciencia de uma classe tão resoluta de homens 
em se submettercm a tão immerecido tratamento :lo que a determinação, a que 
por fim chegaram, de exigir e impor a reparàção dos seus aggravos. 

u Outras origtms se tem attribuido ao descontentamento, qt1e então prevalecia 
na Armada. Dentre ellas sobresahia a todas o rigor disciplinar, n:antido com exces-
siva severidade, e a rispida attitude que tinham, para com as praças, os seus offi-
ciaes, especialmente os que elles consideravam com menos respeito, indigitando-os 
como os mais assignalados, sempre, no exercício da autoridade, pelo modo odioso 
como a praticavam . ' 

u Oútra ,causa, não articulada com tanta frequencia, f\1ªS dio menos real, era 
a desproporção sensível na distribução do producto dos presos mm itimos, o que os 
prejudicados haviam, não só e.orno iniquidade, sinão ainda ~orno visível mostra do 
desprezo em que os tinham o~ seus officiaP.s, quando, aliás, era evidente dever-se 
o bom exito, na maior parte das capturas, á bravura dos marujos. 

O descontentamento, latente na acção destas cousas, ateou-se, pelo contagio 
do espirita de reivindicação dos direitos, naturaes e convencionaes, do individuo, 
reoentando em chamma. 

"A porção da esquadra que tomou a dea11teira em dar la1·gas ao ,seu desagrado, 
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foi a divi;lio commandada por lord BRIDPORT, sem que os seus officiaes houvessem 
presentido o minimo symptoma dà expiosão. Dahi, ·se veio a presumir que um sopro 
de inquietação fôra levado ao seio da marinhagem, diffundindo-se entre ella, pela 
gente nova que se lhe acabava de incorporar. Boa parte desta se compunha de ho-
mens superiores em qualidade á condição a que alli os arrastaram os seus infortunios, 
ou os seduzira a abundancia das vantagens offerecidas .. Alem dt: que se suppunha 
haverem penetrado nos navios, em caracter de simples marinheiros, sujeitos dos 
mais amestrados em propagar a desordem, que com este fito se elegiam, e para alli 
eram mandados pelos inimigos do governo. 

"Como quer que fosse, o plano de operações concertado entre os descontentes 
revelou grande criterio e sagacidade. Todas ellas foram dirigidas com energia e habi-
Jid.ade, mostrando claramente serem os seus autores pessoas de capacidade não vul-
gar, visto como, para os intuitos a que se propunham,. não se podiam adoptar medidas 
mais adequadas e efficazes. 

· "As primeiras noticias que se tiveram de um espírito de reacção na· marinha, 
foi Lord HowE quem as recebeu. No correr de feverniro a março foram-lhe ter ás 
mãos varias cartas, contendo petições endereçadas pelas companhias de alguns ~avios 
pertencentes á esquadra da Mancha. Nessas rr:issivas, todas anonymas, se limitavam 
os impetrantes a solitar augmento de soldo, com que melhor pudessem accudir á 
mantença de suas familias .. De um só individLÍo pareciam obra t(ldos esses escriptos, 
pela identidade que deixavam transparecer no estylo e na lettra. O novo da circum-
stancia, porém, induziu Lord HowE a inquirir particulaimente, do official que com-
mandava em Portsmouth si havia na esquadra algum descontentamento. A resposta 
foi negativa, qualificando-se todo esse movimento epistolar como um escandaloso 
artificio, para convencer o goveÍno de que a armada lhe desapprovava os actos nesse 
ramo da administração. 

"Na mesma persuasão pareceu estar o almirantado, ao qual lord HowE trans-
mittiu essas petições, que, em 

1
consequencia, se puzer<1m de lado sem outra provi-

dencia. Mas, de repente, os suc:cessos occorrentes em Portsmo~th vieram descolirir 
naquelles indícios o preludio e lliviso de factos muito mais importantes e graves. Ao 
regressar ao porto a esquadra ~o cannal1 immediatamente se travou, entre todos os 
navios que a compunham, um"\ correspondencia secreta, ac:-ibando por se resolver 
no accônJo unanime de que nephum navio mais levaria ancora, emquanto se não 
attendesse ás queixas da marinr1age111. 

"Nesta situação se quedou a esquadra até aos quinze de aiJril, quando lord 
BRIDPORT mandou fazer signacs de apparelhar para a sahida. 

«Mas, em vez de lhe obedflcerem, começando a levantar as ancoras, rompeu 'l 

sedição, levantando-se como sigpal della tres atroadas a bordo do Rainha Cc<rlott<, 
cujo exemplo seguiram todos os outros navios. 

«Com togo o ardor e actividade correspondentes a tão irregular emergencia, 
diligenciaram os officiaes de todos os navios reduzir a sua gente á obediencia. Mas · 
considerações e esforç_os, tudo Sf! baldou. A esquadra cahiu, assim, totalmente em 
poder de< maruja, nomeando a tripulação de cada vaso dous del·~gados e essentando-
se em que o cama1ote de lord :HowE seria o Jogar onde ell ':!s celebrassem as suas 

deliberações. No dia 16 todos º li marinheiros da esquadra se ot.rigaram por jura-
mento a sustentar a causa em que se haviam empenhado; nas vergas de todos os 
navios se dispuzeri.m cordas em signal do castigo reservado aos perjuras; e os offi-
ciaes particularmente malvistos ás tripulações foram obrigados a desembarcar. 

u Bem que inhibido, entretar1to, de se fazer ao mar, o almirante manteve o com-
mando da esquadra a todos os ourcos respeitos, continuou-se a guardar a mais estreita 
disciplina, e os delegados da mí1ruja expediram as ordens mais severas de respeito 
aos officiaes, communicando rigo;ros;, punição aos infractores. 

"No dia 18 lavraram e ass\gnaram os deleg_ados duas petições, uma ao a lmi-
rantado, outra á camara dos cormuns. Ambas eram redigidas com a maior pro-
priedade e acatamente na lingu~gem. Rezava a petição ao parlamento que, tendo 
cre~cido pelo menos 30 %, do r~:inado de Carlos II a esta Parte, o preço de todos 
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os generos, ao passo que a remuneração dos marinheiros se ccnservava a mesma, 
jus1:o era se lhes melhorasse ella nessa proporção. Representavam elles, ao mesmo 
tempo, que, vendo a sua fidelidade ao rei e ao paiz igual á ;lo exercito, acontecia, 
entretanto, que as pensões de Chebea tinham subido a 13 libns por anno, ficando 
em sete as de Greenwich. O requecimento ao almirantado continha a exposição dos 
serviços feitos pelos supplicantes e uma fervorosa declaração da constancia <lo seu 
caracter como inglezes e defensores do paiz. Mostrava, outrosim, a exiguidade do 
seu estipendio e a insufficiencia da etapa, requerendo o augmento de ambos, junta-
mente com a liberdade, para os marinheiros, de sahir cm terra, emquanto ancorados 
os seus navios, bem como a continuação <lo soldo aos feridos cmquanto não curados 
e dispensados. 

«Tal era, emtanto, o temor entre o publico, e particularmente no seio do 
Gc.verno, que se houve por necessario trànsferir para Portsmouth » (o porto onde 
fundeava a esquadra revoltada) «o conselho do almirantado, afim de que se achasse 
á mão, para observar os movimentos a bordo da esquadra, e deliberar sobre os meios 
mais prestes e con\'enientes de aplacar uma explosão tão perigosa do descontenta-
mento, cujas consequencias, não sendo elle prompt:imente detellado, PODIAM SER 
RUINOSAS Á NAÇÃO NOS SEUS INTERESSES MAIS ESSENCIAES, ENTREGANUO O CANAL E TODOS 
OS MARES VIZINHOS AO DOMINIO SEM CONTRASTE DAS FROTAS E CRUZADORES FRANCEZES. 
Scientes do conflicto entre as esquadrao inglezas e o Governo, ELLES NÃO DEIXARIAM 
DE SI! APnOVEITAR DE OPPORTUNIDADE TÃO FAVORAVEL, PARA ANNIQUILAR 0 COMMERCIO 
E A NAVEGAÇÃO DA GRÃ-BRETANHA;» 

Esta observação do · chronista britannico, Sr. presidente, vem chamar-nos a 
atlenção para ·o fado incomparavelmente grave da sedição que dominou a esquadra 
ingleza da Mancha em 1797. Essa insurreição rebentou, por a$sim dizer, em face 
<lo inimigo. A esquadra de Lord Bridport, postada no cari~l, era a muralha que abri-
gava a Inglaterra da França, na tremenda luta renhida entre a Grã-Bretanha e a 
revolução franceza. Graças aos esforços do Directorio, o circ,ilo dos inimigos cm 
campo, no oceano, contra a França crescera em proporções eon:;ideraveis. As allian-
ças do governo d"' Paris com a Hollanda e a Hespanha orga11iza1am uma esquadra 
alliada no intuito de imperar sobre a Mancha. A ·Inglaterra deu-se pressa em ata-
lhar os botes a essa juncção de forças, tomando á Hollanda,_ em 1796, a Colonia do 
Cabo, garantia do caminho das Indias, e ganhando a francezes e hespanhoes reuni-
dos, em fevereiro de 1797, a batalha naval do cabo de S. Vicente. Não obstante, esta 
superioridade não a livrava do risco de uma surpreza, naquelle conflicto com tres 
potencia5 navaes, duas das quaes visinhas de que apenas a ~ep.iravam o Canal e o 
·Mar do Norte, sini'í.11 pelo baluarte que a nação britar:inica posf.uia na esquadra, a , 
cuja disciplina e valor confiava a guarda das suas costas ameaçadas. E era essa 
esquadra .que se desmandava, se paralyzava, se entregvva aos arrojos do inimigo, 
dividindo-se entre marinheiros e officiaes, em sedição aberta contra e governo do 
paiz. 

Haverá, senhores, comparação entre essa contigencia e a do Brazil na revolta 
dos dreadnaught, esta em meio da mais tranquilla paz, aquella em plena guerra com 
umas poucas de nações armadas no oceano? 

Continuemos, porém, a seguir •O Annual Register. Prosegue alli a narrativa : 
(Q orador lê.) 
« O primeiro lord do almirantado, o conde SPENCE, com lord ARDEN e o almirante 

YouNG, foram ter, pois, a Portsmouth, para conhecer da petição, que o conselho do 
almirantado recebera. Alli chegando, autorizaram lord BRJDPORT a dar sciencia ás 
tripolações <ilos navios que elles a recommandariam ao rei, empenhando-se em que 
este propuzesse ao parlamento melhorar o soldo aos marinheiros da armada, na 
razão de quatro, tres e dous shillings por mez, segundo as su;is c;ttegorias. Outrosim, 
os marinheiros feridos em combate continuariam a perceber o seu estip,endo até que 
se curassem, ou fossem reconhecidos incapazes do serviço, caso no qual entrariam 
a gosar de uma pensão, ou seriam acolhidos no hospicio de Grc~nwich. 

!<A esta notificação responcleram os marinheiros, l'equerendo que· se mantivesse 
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a distincção, estabelecida havia muito na Armada, entre praças ordinarias e praça'S 
de merecimento, elevando-se o salario destas a um shilling por dia, e em proporção 
correspondente o das outras. Além disto queriam que os vencimentos dos soldados 
navaes, quando embarcados, fossem eguaes aos dos marinheiros ordinarios, e que 
a pensão aos invalidos de Greenwich se elevasse a dez libras esterlinas. 

"Aos II de abril os lords do almirantado communicaram a lord BRIDPORT esta-
rem deferidas as pretensões dos marinheiros, incumbindo-o de ,levar esta resolução 
ao conhecimento de toda a esquadra, requerendo a submissão immediata das gar-
nições á disciplina, sob pena de perderem o direito á< gratifica~óes por ferimentos, 
ás pensões pela caixa de Camtham, ao ingresso no hospicio de Greenwich, e de 
serem responsabilizadas pelas consequencias que se seguisse da sua obstinação na 
desobediencia. » 

Nõtae aqui, srnhores, outro aspecto curioso dos factos no caso britannico. O 
governo alli não se peja de tratar com os marinheiros sublevados, a titulo de· que 
fosse ignomima para a autoridade entrar em negociações com praças insurgentes. 
Não ha nesse lance, como entre n~s, parlamentares de caracter privado, mediando 
entre os rebeldes e a administração, para evitar que esta se deprimisse e aquelles 
se prestigiassem. O bom senso imglez e c seu amor da verdade não admittem 
destes jogos de scena em assumptos de tamanha seriedade. A responsabilidade era 
do Governo; só o Governo tinha autoridade para solver a questão. Não se devia servir 
de intermediados, e nem a interposição de éonciliadores estranhos e inuteis o alli-
viava da responsabilidade. Transigir por terceiros era aggravar a humilhação da 
autoridade, se humilhação havia; e, se não havia humilhação, cumprisse a autoridade 
o seu dever directa e abertamente. Assim é que senfe o governo inglez, assim deli6e~a; 
e porque não enxerga outra maneira sensata de proceder, se transporta elle mesmo, 
na pessoa dos chefes da adminjst.ração naval, tendo á frente o ministro da Marinha, 
o Primeiro Lord do Almirantado, para, sem interpostas pe>soas, com o concurso 
unicamente· d0 commandante dF esquadra, ouvir as guarnições revoltadas e negociar 
com ellas a submissão. " 

Mas vamos adeante, senhores, nesta proveitosa leitura. 
«Ao mesmo tempo era nofificada a marinhagem de que -0 governo · autorgaria 

o perdão absoluto de quanto se acabava de passar ás tripulações de todos os navios, 
que, dentro de uina hora da ~ciencia destas resoluções se submettessem aO'S seus 
officiaes, cortando relações com os· que permanecessem amotin:idos. » 

Outra lição talhada como de encommenda para o nosso caso. Constituciona-
listas e estadistas de nossa terra entraram em escrupulos sobre si o Governo podia, 
legal e descentemente, cogitar de amnistia, primeiro que os sublevados se submet-
tessem. Na Grã Bretanha não ~e vacilla um momento. Alli é o go\·erno quem, sem 
espera.r ao menos requerimento fios interessados, va:e ao encontro dos .i;eus interesses, 
offerecendo-lhes o indulto, que ,ainda não haviam pedido. 

Mas vamos adeante. 
(O orador volta a ler.) 
«Aos 21 de abril os almirantes GARDWER, CoLPORS e PooLE compareceram a 

bordo do Royal Charlotte, para Fonferir com os delegados da maruja, os quaes expfi-
citamente os inteiraram de · que as tripulações estavam determinadas a não convir 
em cousa alguma, que primeir9 não fosse adoptada pelo parlament.o e assegurada 
com a proclamação régia. Esta declaração exasperou de tal maneira ao almirante 
GARDWER, que este filou pela gpla a um dos delegados, jurando-lhes que os havia 
de· ver enforcados a todos elles fTiais um dentre cada cinco de toda a marinhagem. 
Com este desabrimento a tripu\ação do navio se enfureceu a tal ponto que muito 
custou ao almirante o escapar com vida. · 

«Os delegados tornaram Pªíf Jogo do Royal Cha1·lotte ao seu navio, informando-
lhe a tripulação do que acaba'.!a de succeder e, consultando entre si, resolveram 
convocar a comr.arecerem nesse \raso todos os delegados. E' o que se fez em seguid>t, 
hasteando a bandeira vermelha, cognominada usualmente· a 'bandeirá de sangue; 
circumstancia que encheu de terror a esquadra, não se comprehendendo geralmente 
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o signal, e receiande-se, especialmente, os officiaes de que se achasse em agitação 
algum desígnio sinistro. Isto feito, passaram os navios a carregar os seus canhões, 
a observar a ordem de promptidão, como se estivessem navegando, e a dispôr tudo 
em estado de defesa. 

Ao outro dia fizeram as tripulações escrever duas cartas : uma aos lords do 
Almirantado, scientificando-os dos motivos do seu proceder na vespera, e a outra 
a lord BRIDPORT, onde lhe chamavam pae e amigo, assegurando-lhe respeito e affei 
ção. Isto ·o moveu a volver ao seu navio no dia seguinte, 23 de abril, içando nova-
mente a sua flammula, que arriara ante as desordens do dia 21. Nessa occasião, 
depois de uma breve e pathetica allocução aos marinheiros, lhes deu a saber que 
levava comsigo a satisfação de todas as suas queixas e o perdão régio de tudo qu~ · 
occorrera. Estas offertas, após alguma deliberação foram acceitas, voltando á obser-
vanda dos seus deveres todos os marinheiros. 

« Dos 23 dias de abril aos 7 de maio, a esquadra se manteve n.a devida subordin;-
ção; mas nesta ultima datà estalou nova rebeldia. Fosse porque 'fosse, os marinheiros 
conceberam desconfianças ·contra o Governo, e; receiosos de que este quebrantasse 
os compromissos contrahidos, 1·enovaram as ameaças anteriof'es. 

« Assim que recebeu esta noticia assustadora, despachou o Governo, com toda 
a presteza, uma pessoa do mais alto peso e autoridade, para serenar o inesperado 
tumulto. Era lord HowE, official tido e havido no mais alto gráo de respeito e estima 
entre a marinha ingleza, sobre ser pessoalmente bemquisto de quantos sob as suas 

.ordens haviam servido, pela sua índole humana e muitas qualidades emine.ntes. 
« Sua presença e suas exhortações operaram o effeito desejado, dissipando feliz-

mente as suspeitas, que começavam a reinar, conco~rendo sobretudo para tal resul-
tado a circumstancia de que muitos dos a quem elle se dirigia lhe tinham sido 
collaboradores e instrumentos nos seus serviços ao paiz. Os muitos annos, durante 
os quaes exerceu funcções importantes, desempenhando conspícuo papel na Armada; 
os muitos actos de bravura que praticara, em especial a grande victoria de 1 de junho 
de 1794, foram outros tantos elementos que actuaram no espírito, ·persuadindo-os 
a lhe confiarem · nos cortselhos. Dest'arte se logrou a fort.una de resta'urar a ordem. 
Graças á fé que os marinheiros depositaram na sua palavra, e á segurança que esta 
lhes inspirava, de se cumprirem fielmente as promessas do governo, volveram todos 
á subordinação do costume; e,. movidos por este exemplo, igualmente so submetterarn 
os seus camaradas, os marujos de Plymouth. » 

Vejamos agora, senhores, como recebeu esses factos a opinião publica na Grã 
Bretanha, o gabinete inglez, o parlamento. Não vos esqueça que aquelle paiz •e 
achava então sob o governo de WILLIAM PITT, o maior, talvez, dos ministros inglezes, 
cabeça da grande administração que lutou com o genio de Bonaparte e o venceu, 
preservando a constituição ingleza do contagio révolucionario e o territorio inglez 
da invasão. ' 

O.uçamos a autorizada testemunha cujo depoimento vamos escutando com tanto 
interesse. 

-(O orador ·passa a ler.) 
«Desde o primeiro irromper desta ·sedição, o espírito publico entrara a se occu-

par com os meios, que a pudessem terminar com mais 'celeridade e efficacia, sendo 
geral a opinião de que o ministerio devia· solicitar ao Parlamento a somma necessaria 
para acudir ao encargo do augmento do salario das praças de marinha, cousa em que 
todos viam uma providencia de estricta equidade. . 

«Como o publico esperava, a Camara dos Communs, aos 8 de maio, tomou em 
consideração as propostas de orçamento, que o ministerio lhe submettera, no intuit.J 
de kvar a effeito esse augmento. Antes de os explorar, manifestou MR. PITT grande 
repugnancia em circumstanciar, como de costume, os motivos em que estribava a 
necessidade, reconhecida por elle, de aggravar com essa medida a despeza publica. 
Numa occasião tal, declarou elle, não se sentia o Governo em liberdade, para entrar 
em pormenores sobre os factos, que o levaram a formular similhante pedido. D<! 
tal natureza eram essas circumstancias que elle, força era dizei-o, confiava na direc-
ção da Clilmara, esperando lhe adoptasse a ptoposta, sem travar a seu 1·espeito 
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longo debate. Nem. ll1e era possível entregar-se a uma exploração dos acontecimento~, 
'que recentemente haviam . passado. Para estabelecer o silencio a seu respeito e averi-
guar de todo, immediatamente, o descontentamento, nada, a seu ver, seria tão effi-
caz, quanto à votação unanime, pelo parlamento, da medida proposta. O Governo, 
portanto, lhe pedia o seu assentimento silencioso na questão, si o juízo da Camara 
estivesse de acordo com o alvitre que o ministerio lhe aconselhava. » 
· Eis, Srs: Senadores, a situação, no caso de 1797, em presença do parlamento 

inglez e de um ministro como Guilherme Sitt, o digno antagonista de Napoleão, o 
grande orgulho da historia politica na Inglaterra. Era esse homem que tomava a 
iniciativa de promovor o indulto que lhe não havia pedido a esquadra rebellada e 
satisfazer aos. rebeldes os seus aggravos em todos os seus pontos e aconselhar ao 
Parlamento' Britannico a votação immediata e silenciosa de tal · medida, como uma 
necessidade publica de ordem indiscutível. 

Nas fileiras . da opposição, a Camara dos Communs contava gigantes como Fox 
e Sheridan, os maiores oradores e os maiores estadistas que a Inglaterra tem conhe-
cido. E esses homens, si se levantaram contrariando o governo, . foi unicamente 
para reivindicar o direito de .discutir a sua proposta, reconhecendo, com.tudo, a 
necessidade e a conveniencia absoluta de a votar: 

Votai-a silenciosamente, não; porque o Par-lamento não podia abdicar nunca o 
.seu direito .de fallar. Seria faltar á sua propria essencia, renunciar á sua propria 
razão de existir. 

Votar sem discutir,_ não encontrou censura na opinião publica da Inglaterr;a. 
Os officiaes da maior das marinhas do mundo abraçaram-na sem qÚe lhes passasse 
pela mente a suspeita de que a dignidade da sua classe· houvesse soffrido o mínimo 
estrerpecimento, de que os seus galões tivessem perdido alguma cousa de seu brilho, 
de que a reputação da sua cofagem se mareasse, e de que aquelle grande instru-
mento do dominio inglez, que se chama - Esquadra Ilritannica, se inutilizasse para 
o futuro, fazendo perigar a gl<,>ria de continuar a Inglaterra a assomprar o mundo 
com a maior das esquadras que tem sulcado os Oceanos. 

E esse facto, .senhores, ocqorreu alli, em presença do inimigo; não se dava no 
seio de uma bahia tranquilla, em um confticto puramente domestico, nas aguas 
pacificas do littoral não ameaça,do. Era um escandalo a'os olhos do inimigo; era um 
incentivo ás forças adversas; er.a um chamado á esquadra franceza, á esquadra hol-
landeza, á esquadra hespanhola,; era uma dessas calamidades poucas vezes aconte-

- cida a uma grande potencia mijitar. E essa potencia, revestindo-se da sua dignidade 
natural, sem amuos, sem despf!ito, sem falsos pudores, sem acanhamentos feminis 
e ridículos, esse grande povo acceitou, com todas as necessidades pelo modo por que 
acabaes de ver; com o bom sepso, cóm o espírito de transacção que hão de ficar 
valendo na historica da marinha ingleza, a par de lances de heroismo, como uma das 
virtudes que mais a magnificaIT/ deante do sentimento humano. 

Coragem, Sr. Presidente, cpragem não é a dos jactanciosos, é a ·dos prudentes 
e reflectidos; é a dos que sabelI\ encarar as difficuldades dessas situações como ellas 
se offerrecem, sem procurar em difficuldades desta natureza, occasião e pretexto 
para augmentar a aftlição ao ·pfliz, tornando insustentavel um.à 'situação 'que · o espí-
rito de transacção ·e de bom senso, resolveria sempre com mais. ou menos difficul-
dade, mas com toda a certeza, .em.quanto os homens se: não deixarem dominar por 
despeitos inferiores, poF sentimentos subalternos, que não são a força, nem o 
heroísmo, nem o amor da Patri11. 

Felizmente, senhores, sem que tivesse então conhecimento do precedente inglez, 
o Congresso da Republica no Brazil seguiu o mesmo rumo e offereceu ao Governo 

·a mesma porta de sabida, pela Hual nos honramos todos, com razão, de haver pa~
sado. 

Os beneficias dessa medida estão no espirito de ordem e de fidelidade que ella 
· semeou entre os marinheiros amnistiados~ 

. O movimento de hoje, não obstante a seducção da carnaradagem, o contagi? 
de espirito de classe, não poude colher a nenhum desses grandes vasos de guerra, 
cuja revolta ha poucos dias tant~• nos amargurou o coração, e tanto nos ensombrou 
q espírito de cuidados e temores. 
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Não quero entrar no exame da origem dos factos com que h,oje ·fomos surpre-
hendidos. E' ainda cedo para o fazer. Não possuimos os elemer:itos de informação 
necessaria para que esta Casa, para que o Congresso, para que o paiz. chegue a .um 
juizo equitativo e verdadeiro sobre as caus'as de tão . lamentavel e triste aconteci-
mento. 

O Governo resolveu acudir a elle. com a mais severa repressão militar. A ilha 
das Cobras foi bombardeada toda esta manhã por muitos dos navios da nossa esqua-
dra e pelas baterias collocadas no alto nos n<?ssos morros e á . beira dos nossos caes. 

Não é ainda tambem occasião de apreciarmos a propriedade e o asserto dos 
meios para se chegar ao restabelecimento da ordem publica. . 

. Indubitavelmente esse era· o primeiro de todos .os interesses - o primeiro qe 
todos os interesses, digo eu, abaixo dos grandes interesses moraes da honra .e da 
lei, que são a garantia suprema de toda a' ordel!l verdadeira e bem ente11dida 
mas, indubitavelmente, o primeiro de todos os interesses era o r.estabelecimento da 
ordem. . . · 

Bem fez o Governo dando o devido preso a esta preoccupação absorvente. 
O exame ulte.ri.or da .questão, deante do~ elementos que o conhecimento dos factos 

nos for .pouco a pouc'o traúndo, é que nos habilitará a darmos a cada um a sua 
responsabilidade !}a situação em que a revolta de l}oje nos c0Uoco1.1, nos meios empre-
gados para debellal-a .e nos resultados a que se chegou para a sua debellação. 

Eu não conheço os recursos militares de que ·se acham senhores os revoltosos,, ns 
marujos insurgentes na ilha das Cobras. Não posso avaljlj.r até onde se justificam os 
meios empregados pelo .Governo para debellar esse mo~imento sed.icioso. 

Na minha ignorancia de cousas militares, mas deixando-me imipirar pelas luzes 
do senso commµn, acredito eu, Sr. Presidente, que o bombardeamento em um caso 
como este não se justifica sinão pela necessidade absoluta e iniprescindivel desse 
recurEo, sem succedaneo, porém, .noutro qualquer. 

No meu hu.milde sentir, si havia outros meios de abafar a insurreição .. sem 
arrazar a ilha das Cobras, I!' esses meios devia recorrer primeiro. . 

Si os revoltosos dispunham de recursos para liombc1rdear ~sta cidade, para bom-
bardear os navios no ancoradouro, para perturbar a ordem publica nesta Capital e 
pôr em perigo a existencia de seus habitantes, os mei<;>s extremos empregados pelo 
<Joverno estariam justificad.os; si, porém, o assalto, a que p.arece que nos ult1mos 
momentos se recorreu, o simples sitio. poderia resolver a revoita evitando deramamento 
immensó de sangue e a destruição . immensa de valores concentrados na superficie 
daquella ilha. Não se devia ter recorrido immediatamente ás medidas extremas a que 
se n;correu, si o Góverno podia abafar a sedição, salvando o batalhão naval, salvando 
as riquezas àmontoadas em centenas de annos naquella praça militar, salvando a 
centena de milhares de contos que ella representa; si o Governo podia chegar a esse 
resultado sem os meios destruidores a que recorreu, não deixando ao que parece, pedra 
sobre pedra,_ devia ter procurado outro caminho,. não recorrendo a esse sinão em 
ultima extremidade. · · 

Todas essas considerações são, porém, V. Ex. ~ê. condidonaes, subordinadas 
a circumstancias e elementos de. julgar de que neste rr:omento rão dispõe o Senado. 

Mas, para o que dispomos de elementos sufficientes e caba"!s de julga~ desde ja, 
é para a conveniencia e necessidade da medida, que, apoiado nessas circumstancias, 
o Senado vae offerecer ao Governo,· attendendo á sua requisição. 

Senhores, embora profondamente antipathico a me•.J espírito o estado de sitio, 
mais de uma vez não tenho hesitado em o conceder ao Governo . . 

Desejaria que as nossas instituições se ilChassem extremes dessa medida perigosa, 
cuja facilidade acostuma os Governos a contarem menos com .;ua capacidade do que 
com a docilidade dos parlamentos que o servem. Uma vez, porém, que ella existe, 
o que tenho procurado fazer, na minha já não breve carreira pcÜtica e parlamentar, 
é subordinar meu;, sentimentos e minhas theorias ao principi.o cdnstitucional e ás 
necessidades da ordem publica, não recusando ao Governo, ainda que meu adversario, 
e·ssa medida, quando a meu espírito ella se me offerece como indispensavel, 
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E' ássim que por duas vezes a votou o Senado c9m o apoio de meu suffragio 
e de minha palavra. 

A primeira vez foi em 1897. Acabava. de estalar nesta Capital o attentado de 
5 de novembro. Uma conspiração da mais a lta gravidade contra a ordem publica, 
o regímen constitucional e a vida do Chefe do Estado, rebentára aqui em uma das 
nossas praças de guerra, escapando milagrosamente a esse perigo a existencia do 
illustre estadista que então pr.esidia a Republica do Brazil. 

Tinha eu a infelicidade, Sr. Presidente, de me achar em opposição ao governo 
do Sr. Prudente de Moraes. Em presença, porém, do c1 ime de gue escapou de ser 
victima e que vict!mou, no Arsenal de Guerra, o ministro desta pasta, fui dos pri-
meiros que acudiram á palacio, indo inscrever-me entre equel:,~s que se julgavam 
obrigados a pllr toda a dedicação ao. lado do govern•) em um:t emergencia em que ' 
não podia haver differença de opiniões entre Oílposi~ionistas e governistas. 

JNo dia seguinte, a despeito dos appellos tão lisonjeiros feitos á minha inter-
venção nesta Casa, pelos orgãos da imprensa então adversos ao estado de sitio, não 
hesitei em concedei-a. Era um dos casos em que essa necessid,1de se impunha. O 
Presidente da Republica não lograra salvar a sua vid'1 sinão rriraculosamente. 

Um ministro perecera victima do crime de que se havia salvado o Chefe da 
Nação. O abalo recebido então pela ordem publica era um dos rr.ais R'raves pelo qual 
póde passar a tranquillidade de um governo f! de uma sociedade civilizada na sua 
Capital. 

Mais tarde, Sr. Presidente, tive de votar seR"unda vez com os que davam ao 
Governo as medidas de sitio. Foi sob a administraç~o do Sr. Rodrigues Alve<, 
depofs dos terríveis successos de 14 de novembro de 1904. 

Esses acontecimentos estão ainda hoje vivos, acredito eu, no espírito e na memo-. 
ria dos que me escutam. 1 

O SR. LAURO SODRÉ Esse 'estado de sitio foí de1:retado para apurar respon-
1 • sabilidades. 

O SR. RuY BARBOSA V. Ex. me permitta contipuar: Prescindimos de saber 
qual o intuito que no espírito dyste ou daquelle pudesse ter tido a concessão desta 
medida. 

Eu estou em presença do fa f to. O facto em sua nudez e em sua gravidade e,ra 
o mais solemne, o mais perigosq de quantos se podia imaginar. 

Não careço de rememorar estes ' acontecimentos a que me não refiro neste 
momento, sinão para justificar a minha attitude no voto que tenho hoje de dar. 

A Escola Militar havia se r~voltado contra o Governo d~ Nação, sahiu para l 
rua á nout'e, a deshoras, de armílS em punho, com o fim · de atacar o Presidente da 
Republica no Palacio do Governo. 

Viu-se então este obrigado a randar forças de Policia, do Exercito e da Marinha 
ao encontro dos rebeldes. 

As forças da Marinha, por uma deliberação que no momento se adoptou, foram 
mandadas estacionar em torno qo Palacio do Cattete, como defesa para o Presi-
dente da Republica, no caso de se realizar o ataque imminente á residencia do Chefe 
do Estado. As forças do Exercito e da Policia seguiram caminho da Escola Milita r, 
no intuito de conter os rebeldes e abafar a sedição. 

Não qu~ro relatar circumstarycias desagradaveis e tristes. Notorio é que essas 
forças se debandaram ao primeir9 encontro da escola amotinada. As armas e muni-
ções ficaram esparsas pelas ruas r o Governo deveu a sua salvação ao concurso de 
outras circumstancias que não me cabe, a mim, neste momento, rememorar. 

Todo mundo sabe, porém, Sr. Presidente,' que o chefe da Nação estava amea-
çado na sua autoridade, na sua nessoa e devemos suppor que na sua 'propria vida, 
uma vez que a sua situação foi a de um Governo cercado çiu ameaçado de cerco na 
sua propl'Ía residencia official. 

Nesta circumstancia se me affigurou, manifesto e incontestavel, o dever de nãc, 
recusar ao Governo a medida de ~xcepção, então por elle reclamada. 

Serão, porventura, semelhantrs, neste :nomento, as circumstancias em cuja 
presença nos achamos? 
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Não, senhores; evidentemente não, incontestavelmente não! 
Não sou eu, Sr. Presidente, quem quererá vir attenuar o lamentavel caracter 

de factos desastrosos como o a que hoje estamos assistindo. Ninguem se sente deante 
delle mais profundamente amargurado; ninguem ós lamenta mais sinceramente do 
fundo do coração. 

Ninguem condemna com mais energia quaesquer interesses, se os houvesse, que 
se pudessem abrigar. no fundo desses acontecimentos. A verdade,. porém, é, Sr. Pre-
sidente, que não se trata neste movimento sinão de um facto militar, circumscripto 
ao elemento militar, dentro de uma praça de g_uerra, debellavel, portanto, sem 
duvida nenhuma, pelas leis e pelos recursos militares. 

O elemento civil, a população desta cidade, os habitantes do Rio de Janeiro 
assistem a esses factos sem o menor movimento de sympathia· por elles, antes em 
attitude pezarosa de comdemnação geral. 

Porque então a medida civil e politica do estado de sitio, cujo objectivo não é 
de certo o d~ abafai· a sedição militar á bordo dos couraçados, ou de praça de guerra 
naval? 

Porque vir ferir com esta medida o elemento civil, não contagiado por esse 
movimento militar? 

. Porque vir trazer ao espirito publico este motivo de não confiar no Governo 
e de o témer? 

Porque a,inda, deante do estrangeiro·, augmentar as circumstancias que concor-
rem para o nosso descuedito, fazendo suppôr que a população civil pactúa com os 
rebeldes militares neste desgraçado momento? (Pausa.) 

Eu ouvi nas palavras que de longe pude apanhar·. do honrado rel<1tor da Com-
missão a que se deve este projecto a affirmação de que a desordem campeou nesta 
cidade. · 

Como h:lbitante della devo protestar contra este &sserto. Nunca a ordem nesta 
cidade, nunca no seio da sociedade fluminense o apego a lei e a disposição para sus-
tensar o Governo, confiando nos recursos de legalidade foram maiores do que nest-~ 

momento. 
Não existe neste caso o minimo vestigio de desordem. Si ella existe é nos quar· 

t.eis, é nas praças de guerra, é nos navios da nossa marinha., não é no seio do ele-
mento civil. · 

Porque, pois, o estado de sitio. não só para esta Capital como para a do visinho 
Estado, abrangendo todo o seu territorio? 

Senhores, fallo com profunda amargura, não sei si maior em presença dos fac-
tos omino~os em que a revolta naval nos vae envolvendo, ou si da facilidade com 
que o espírito republicano entre nós se desnaturam, se transvia e se expõe - degene-
rado e infiel a suas origens - se expõe ao risco dos Governos arbitrarios que essas 
medidas necessariamente, acabam por gerar. 

Quando aqui se discutiu .a amnistia, quando o Congresso felizmente resolveu 
abraçai-à, houve certos fermentos de odio incuravel ao qual essa situação de paz 
e ben'ignidade não podia agradar. 

Dir-se-hia que um governo, revestido de uma farda e armado de uma espada, 
não devia conhecer sinão as medidas de força e os n'cursos de violencia. Em muitos 
espiritos surgiu o sentimento de que o governo do Marechal tinha perdido a sua força 
por adoptar o unico acto que até hoje, o tem mantido bem nos seus vinte e quatro 
dias de governo. Era preciso, Sr. Presidente, que o Governo nct,dasse de caminho, 
era necessario que entrasse numa situação de violenda e 1ie força; era necessario 
que a perseguição abrisse o seu período infausto pan que a estabilidade e a força 
do Governo se affirmasse capaz de se impor no paiz, · «· despeito de seus ~entimentos 
pacificos e ordeiros. 

Não exaggero, não devaneio, Srs. Senadores, cinjo-me á re&lida.de absoluta dos 
fáctos. 

Verificou-se já, na tarde de hontem e esta manhã, que as folhas do radicalismo 
official annunciaram na atmosphera uma sedição civilista e que, para applacal-a, 
o Governo devia estar armado dos meios mais dechivos. 
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O sopro deste espirito infernal de fratricídio, .jlle tem enxovalhado e ensan-
guentado por tantas vezes a R epublica, começou a reinar nas vesperas da recente 
amnistia,' quando se annunciou que, á primeira noticia daquelle acontecimento, o 
Governo havia mandado postar as suas costumadas vigias ás portas dos homens 
politicos mais conhecidos pela sua opposição á actualicfade. 

Desde então que se começou a mentir com a impudencia torpe, innominavelmente 
infame desses exploradores dos interesses políticos e dos interesses industriaes que 
a política h_oje concebe constantemente no seu bojo. Desde então que começou a 
reina t este espirito, hoje chegado ao seu auge, para nos apontar a · nós, como cum-
plices oL~ como interessados nas circumstancias de um movimento,_ do qual nós 
fomos, somos e havemos de ser os maiores condemnadores, e pa ra cuja destruição 
nós, maio; do que ninguem, muito mais dei que a maioria governista, havemos sincera 
e dedicadamente de contribuir. 

A campanha da eleição presidencial começou, desde os seus primeiros actos, 
debaixo desta inspiração indigna contra a pureza do;; nossos se11tim'entos. 

Mas a historia, a critica dos nossos actos, um por um, durante esta longa 
odysséa do nosso patriotismo, os factos mostravam todos que, si havia defensores 
da garantia, da ordem publica neste paiz, eramos nós, eram as nossas idéas, os 
nossos princípios, os nossos actos, porque nós nunc,1 appellámos para as baixas 
paixões subalternas do povo ou do mundo politico, nunca defendemos um principio 
que não fosse rea lmente o da nossa Constitutção e do nosso regimen, nunca nos 
a rredámos uma linha desse espirito de verdade que está dentro das nossas almas, 
com a mesma evidencia e a mesma luz, como si, neste .momento em que me dirijo 
ao Senado BrazilP.iro, me achasse na presença de Deus, deante do ultimo triounal 
que a nós e a vós todos ha de julgar, pa ra distribuir àos que tr~·ficam com os inte-
resses da Patria a justa punição

1 
da sua incalculavel .crueldade. 

Tenho, Sr. Presidente, atrav11ssado outras situações analog'.ls a esta pelo mesmo 
espirito máo, espirito que as an \mà. Ainda, porém, nãc. o tinh~ visto soprar como 
desta vez, com a intensidade do 1nal e do odio político, em cujo ambiente, hoje, nos 
querem envolver. 

Agora me~mo, nesta tribun'I, em um papel fidedigno e absolutamente leal á 
verdade, me chegam ao conhecimento informações nas quaes ·~e caracteriza o genio 
<la situa<;,ão a que nos querem a rrasta r. 

Affirma-se-me que na ilha das C~bras os rebeldes hastearam a bandeira da paz, 
mas que lhe não acceitaram a bqa vontade com que vinham ao encontro da ordem, 
procurando ao mesmo tempo salyar suas vidas. 

Affirma-se que, a despeito di~to, se mandou proseguir no bombordeio para que 
. nâo ficasse pedra sobre pedra, e se justificasse bastante a medida que, muito antes 
da vossa deliberação, ficou defini pvamente assentada. 

Não é pa ra dcbella r a revolp naval, não é para 1estituir a tranquillidade ao 
pa iz ou a confiança aos espiritos, que se no5 vem requerer este funesto expeaiente. 

Si alguns de vós se acham aipda agora nessa illusão, bem cedo se verão desillu-
didos. 

As fl amulas do adio, hasteada~ no cimo do governismo act11al, estão disfarçando, 
nesse estado de sitio, o primeiro momento da época de pe1·.5eguição a que se quer 
voltar no regimen republicano. 

Sua alma, sua palma! Algum dia ha de haver, emfim, justiça , opinião e verdade 
nesta . terra; algum dia a verdade1 a opinião e a justiça hão de ser activas e pode-
rosas; algum dia a Nação Brazilejra será nação. 

A R epublica será um regímen republicano. 
Algum dia começaremos a gqzar destes heneficios, que infelizemente os homens 

da aotualidade recusam ás geraçõqs contemporaneas. !\Ias emquanto esse tempo não 
chega e continuamos a ser tyranni;i:ados sob o nome de republica por um regímen de 
compressão e dictadura, alguma ~:o u sa existe sempre qu e é o começo, o signal, o 
annuncio dos tempos futuros : a certeza de que no fundo da nossa spciedade existe o 
criterio discriminativo do bem e do m <1l, a faculdade para distinguir en tre aque lles 
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que a servem e aquelles que a exploram, a eguidade para fazer justiça aos homen'> 
que se batem e se matam para dar a este regímen o seu verdadeiro caracter. Isto ao. 
menos, posso eu, podemos nós acred itar que desde já se possOe, e graças a isto, 
Sr. Presidente, é que eu posso affirmar a V. Ex., não a minha indignação, mas o 
meu desprezo, o meu nojo por essas baixezas do máo instincto dá actualidade repu-
blicana. 

Não; o dvilismo é um principio, é uma doutrina, é uma aspiração mo~al, é uma 
antecipação do futuro, é uma clareira do espiritó de Deus a·berta neste inferno, é 
alguma. cousa que nos falla do bem, da honra e da justiça ! 

O civilismo não se cumplicia de sedições de revoltas civis ou militares. 
O SR. URBANO SANTOS . Niguem acredita isto. · 
O SR. RuY BARBOSA - Si ninguem acredita isto, não é isto o que diz a imprens:i 

radical da actualidade. 
O SR. URBANO SANTOS - Não somos responsaveis pelo que diz a imprensa. 
O SR. Ruy BARBOSA - Eu felicito ao honrado Senador pela ingenuidade da sua 

confiança na innocencia da metlida que vae suffragar'; mas eu predigo a~ seu coração 
e á sua consciencia momentos desagraélaveis em que a decepção mostrará o erro a 
que a generosidade e a sua confiança neste momento o arrastam. 

O SR. ·URBANO SANTOS - N'ão daria a minha responsabilidade a procedimento~ 
desta ordem. 

O SR. RuY BARBOSA - V. Ex. não dará a sua responsabilidade a procedimento 
desta ordem, mas vae dar o seu voto a uma medida que vae ser a origem da situação 
na qual esses procedimentos serão detalhados. 

Nada ha mais perigoso para um. governo qualquer do que uma medida que lhe . 
põe nas mãos o arbítrio e o col!oca .fóra do regímen ordinario, entregando-o unica-
mente ás suas paixões e interesses. 

A propria linguagem da mensagem presidencial é um documento da paixão 
que anima o Governo no r.asso dado para solicitar do Congresso esta medida. E' elle 
que nos vem dizer: «Não é possível esconder que esses factos, seguindo tão de perto 
os acontecimentos de trabalho · constante e impatriotico empregado em lançar a anar-
chia e a indisciplina no espírito dos menos cultos e por isso mesmo mais susceptiveis 
de facil suggestão. » 

Debaixo dessas palavras refolhadas e mysteriosas que é que se occulta? Onde 
este trabalho constante e impatriotico de lançar a anarchia ~ indisciplina entre o~ 
espiritos menos cultos? Onde? 

Si não é por parte . daquelles que sustentam, com seu apoio, o Governo actual, 
não será muito menos por parte daquelles cuja funcção vae-se limitando a chamar o 
Governo actual ao cumprimento de seus deveres, a lembrar-lhe as leis, os princípios, 
as obrigações,. que sua situação lhe impõe. Todas as opposições em face dos governos 
habituados a não i,aber tolerai-as, todas as opposições incorreram sempFe nessas 
taxas de impatriotismo e . de anarchia. E quanto mais honestas, quanto mais paci· 
ficas, quanto mais legaes, tanto mais arriscadas ao odio dos governos habituados a 
não sofTrer difficuldades em seu caminho. 

Não esqueçamos, Sr. Presidente, a historia politica dos primeiros tempos deste 
regímen, logo após a adopção do pacto federal. · 

Então não era a min~ria a indigitada pelo marechal Presidente da Republica, 
como nucleo das facções. Foi a maioria, Sr. Presidente, foi o Congresso na sua quasi 
totalidade, que incorreu nessa descon.fiança do Governo e por elle se viu apontado ao 
paiz como centro da desordem. Essa denuncia que baixava de tão alto coroou-se com 
o golpe de estado de 3 de novembro, a que 20 dias depois respondia victoriosamente 
a n~volução restauradora da legalidade. 

E' a mesma . linguagem, o mesmo tni~, o mesmo genero de falsidade, o mesmo 
systema iníquo, perverso e mentiroso empregado então como hoje para armar o 
Governo com o estado de excepção e arrastar o regímen a situações desesperadas. 

Perdoe-me V. Ex., Sr. Presidente, a insistencia com que tenho occupado a tri-
buna, forçando o Senado na sua bondade a me ouvrir estas considerações que a pala-
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vra me vae deixando sahir sob a inspiração da minha previdencia e da minha amar. 
gura no momento actual . Ainda se não concedeu até hoje uma vez no Brazil o estado 
de siti"o, ainda confiando a mãos timidas e prudentes, que não degenerasse logo apó;; 
em graves abusos, contra os quaes se revoltava a ppinião, e os flagellados eram obri-

. gados a recorrer aos tribunaes. 
Eu, que me approximara do Governo de Prudente de Moraes para lhe dar, a 6 de 

novembro de 1897, o estado de sitio, mezes depois me vi obrigado a distanciar-me 
delle e me achava condemnado a censuras pelos seus ;imigos, por não ter querido 
subscrever os excessos que, em nome do estado de sitio, se praticav11m contra mem-
bros do proprlo Congresso Federal que Ih 'o havia concedido. 

Eu, que havi<> concedido ao Govern~ essa medid.1, ti've ~ntão que vir bater ás 
portas do Supremo Tribunal Federal para solicitar em favor dos meus adversarios, 
injustamente opprimidos, a ·medida tutelar do habeas-corpus. 

Mais tarde, Sr. Presidente, no estado de sitio de 1904, cheg:ímos, por força dos 
abusos que o seu emprego tinha acarretado, a uma situação em que a unica porta 
de sahida offerecida ao Congresso e ao Governo foi a ccncessão da amnistia, medida 
bemfazeja e salvadora, sabrctudo nessa occasíão. 

Eram então Presidentés da Republica homens prudentes, de cujo espírito de 
legalidade e de cujo amor á justiça se não podia duvidar,' homens educados na cultur.1 
do direito, maduros na expe'rieneia, isentos de paixões violentas, muito cheios de 
sentimento da sua responsabilidade, e não obstante foram arrastados pela acção 
natural do estado de sitio a essas consequencias lamcntaveis. · 

Prova, senhores, de quanto esta medida é de seu natural perniciosa e fatal a 
todos os governos que a empregam; prova, em segundo Jogar, de que ella constitue 
uma medida da mais alta confiança e não se póde conceder siP.ão ao Governo que, 
pela sua prudencia, madureza e j.ustlça, devem ao Congresso e ao paiz, as segur~n~as 
da observancia mais rigorosa da egalidade no uso desse expediente excepcwnal. 

Deixo ao espirito do Senado o dizer si estas condições ~e reunem na situação 
.actual, quando a atmosphera que r,espiramos de todos os ladns 6 da força militar, 
·quando de todos os lados o que se 11conselha ao Governo é a resistencia a todas as 
transacçõe·s, quando a legalidade se acha perfeitamente ameaçada em todos os orgãos 
vitaes da sua existencia. 

Pela niinha parte, Sr. President~, sou um, uma unidade· contra 60 neste augusto 
re'cinto. 

Deve ser abysmoso, estupendo o meu erro, o meu desvario, o pesadello que 
occulta a meus olhos a realidade, para me ver isolado · entre ~arões tão prudentes. 

Asseguro, porém, a V. · Ex.", qpe nunca a minha consciencia se :Ichou mais 
tranquilla, que nunca tive o sentimtinto de cumprir um dever mais evidente, . nunca 
me 'achei arrastádo a esta tribuna por uma certeza mais certa de que si não compa· 
recesse a ella para dar este voto incorreria em perpetua e irrev1)gavel deshonra. 

Assim eu me engane, assim ven~am os factos dar razão á confiança dos honradós 
Senadores, assim ~eja esta medida u111a semente de paz, assim não provenham della 
todos os flagellos, as miserias e as desgraças que preoccupâm o espírito de todos 
os brazileiros; assim tenham razão V. Ex. e nos proteja Deus com a sua miseri-
cordía, contra esta maré de loucura que parece querer innundar-nos. 

O Sr. Alencar Guimarães (\) ~ Sr. Presidente, V. Ex. e o Senado farão 
a justiça de acreditar que, se appareço neste momento na tribuna, é unica e exclusi-
vamente no cumprimento de um dever que me é imposto pela circumstancia acci-
dental de ter sido o relator do projeqo em debate. Só e unicamente, Sr; Presidente, 
esta circumstancia me obriga a vir á tribuna arrisc,,r algumas considerações, em 
resposta á P.otavel peça oratoria que acaba de ser proferida pelo eminente Senador 
pela Bahia, fazendo desapparecer de~te recinto, por momento$, o éco brilhante da 

(1) Este discurso, não foi revisto pelo orador. 
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palavra rnagestosa do eminente Senador dando as razões p()r que a Commissão de 
Constituição e Diplomacia se apressou em attender ao appello do Governo, conce-. 
<lendo a medida de repressão para a insurreição que ahi está a v .. sta de todos. 

Não é possível escurecer a gravidade da situação. 
Desde o dia 22 de novembro que a população dest1 Capital vive alarmada, que 

as insurreições campeiam, sendo certo que as meqid~s de administração teem sido 
insufficientes para contei-as. 

Em. tal caso ninguem pode extranhar que num moinéntó ccmo este em que o 
Poder Publico não se sente capaz de .debellar pelo.s meios normaes da administração 
tão graves actos , de insurreição, que se proponha a m~dida 'constitucional do est<ido 
de sitio, deferindo assim o .;:ppello dirigido ao Congresso Nadonal pelo Sr. Presi-
dente da Republica 

Nos termos da mensagem lida ao Congresso, sob;·etudo no trecho para o qual 
chamou a attenção do Senado o eminente Senador, estão denunciadas a gravidade 
do momento que a Republica atravessa e a necessidade da 1nedtda excepcional que 
acaba de ser proposta pela Commissão 'de Constituição. 

Para justificai-a eu poderia encontrar nas proprias brilhantes informações que 
ao Senado trouxe o Sr. 'Senàdor1 alguns elementos de convicção nos antecedentes 
historicos rememorados por S. Ex. a proposito de eguaes medidas adoptadas em 
outras épocas tão graves como esta por que tem passado o regímen ·republicano. 

S. Ex. recordou os successos de 1897 e 1904, lembrando ao Senado que a medida 
excepcional do estado de sitio tinha contado com o seu apoio e o seu voto. 

Sr. Presidente, acceito a verdade dos factos referidos pelo nobre Senador como 
justificativas daquella sua attitude; não retirarei delles o menor dos incidentes, para 
conduir que as situações de então não eram menos graves, menos perigosas, menos 
desoladoras do que a actual, porque si então ao Senado, com o voto do eminente Sena-
dor pela Bahia, pareceu indispensavel a medida excepcional do estado de sitio, com 
muito maioria de razão, hoje ·essa medida nos deve ser imposta, po~que as circum-
stancias, os incidentes com que se desenrolam a nossos olhos os graves aconteci-
mentos, que ahi ·se dão, são de natureza a exigir dos poderes publicas essa medida 
de caracter excepcional, para evitar que · ª insurreição invada todas as camadas 
de ordem social, perturbando ou embaraçando completamente a vida. repubHcana do. 
paiz. 

O eminente Sr. Presidente da Republica foi sincero e verdadeiro na exposição 
de motivos com que solicitou. do Congresso Nacional medidas para repressão da 
desordem. 

S. Ex., apreciando com verdade os acontecimentos, não solicitou expressamente. 
deixou á sabedoria do Congresso a adopção das. medidas mais convenientes que o 
momento P.ossa inspirar ao patriotismo dos membros da Representação Nacional. 

A situação de hoje pela manhã, descripta com tão negras cores pelo _eminente 
Senador pela Bahia, é absolutamente a mesma no momento em que dirijo a palavra 
ao Senado da Repu.blica; não. se modificou, como pareceu-m~ affirmar ao Senado o. 
eminente Senador. Segundo estou informado, os revoltosos da ilha d~s Copràs .aba-
teram a bandeira 'vermelha n~o para se submetterem ao ~overno., mas para solicitar 
a remessa para terra, dos mortos e feridos que se achavam, na ilha; pediam treguas 
apenas por minutos, mas não se submetteram á autoridade dos poderes publicos, e a 
prova ahi está : o movimento insurreccional não cessou ainda e aqui mesmo desta 
tribuna estamos ouvindo o troar dos canhões, alarmando a população inteira, per-
turbando a vida da Republica, a vida nacional, levando o de.scredito ao exterior, 
compromettendo o regimen. 

Si situação como esta, a meu ver perfeitamente semelhante e de tanta gravida~e 
quanto aquellas outras a que se referiu o eminente Senador - as de 1897 e 1904 -
não são daquellas que exigem a adopção desta medida não sei então em que mo-
mento possa ser utilizado o rem~dio constitucional do estado de sitio. 

Concedo-o ao Presidente da Republica, sem os temores e sem as apprehensões 
do eminente Senador; concedo-o, confiando na serenidade de espiritci do emineme 
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marechal, no seu espirito de justiça, e com a certeza de que a medida excepcional, 
mas constitucional, do estado de sitio só será por elle utilizada nos restrictos e rigo-
rosos termos da Constituição da Republica. 

Isto affirmou a Commissão de Constituição e Diplom acia e disto tem certeza o 
seu humilde relator. (Muito l1em ! Muito bem!) 

O Sr. ~uy Barbosa (1) - Sr. Presidente, as palavras do nobre relator da 
Commissão a quem deve origem o projecto de estado de sitio me obrigam a volta~ 
á trib~ma, para uma réplica immediata e breve. 

Não fui eu, certamente, Srs. Senadores, quem pretendesse attenuar aos vossos 
olhos a gravidade extraordinaria dos factos, cujos echos chegam aos nossos ouvidos 
no troar da artilharia assestada contra os rebeldes da 'esquadra. 

Dei a esses acontecimentos toda a sua gravidade, mas procurei fixar-lhes o 
caracter evidente. Por mais graves que elles sejam, não são dá natureza daquelles 
a que se destina como remedio esta medida, não são da natureza daquelles a que 
esta medida se consagra, pela sua natureza e pelas disposições da nossa lei consti· 
tucional. 

Que semelhança póde existir realmente, senhores, entre os aconteCÍ.Jllentos de 
22 de novembro até hoje, e os acontecimentos de 1897 e 1904, que me forçaram a 
apoiar com o meu suffragio o estado de sitio <1ntão concedido ao Sr. Dr. Prudente 
de Moraes e ao Sr. Dr. Rodrigues Alves? 

Que paridade existe entre os acontecimentos de hoje e os acontecimentos de 
então? Considerem V. EEx. os factos de 1897. Qual era o object.o do attentado, cujo 
clarão sinistro nos sorprehendeu a 5 'de novembro de 1897? 

Uma aggressão ·directa ávida do Presidente da Republica que se qúeria suppri-
mir para substituir a . ordem con~titu.cional por uma transformação prevista· nos cal-
culos dos con~piradores. A rev?ltr era directamente contr_a a º:.dem copstitucional, 
contra o Presidente da Repubhca1 contra o chefe da :Naçao, e tinha como fim sub-
stituir um governo por outro, desalojar o presidente eleito da sua magistratura 
nacional, para o substituir por Ujffi dictador itnP.rovisado nos calculos dos conspira-
deres. 

Em 1904 não foram as circumstancias menos graves. O movimento armado se 
dirigia contra o palacio d-0 Governo, contra o Presidente da Republica, tendo aberta 
e declaradamente por objecto a sya deposição e a sua substituição por um chefe dos 
rebeldes. Os factos, além do mais, se passavam no interior desta cidade. 

Dizia-se - e havia todos os indícios para se crer, que ndla não se achavam 
envolvidos unicamente os elementps que nella se manifestavam. Apoiava-se, ao que 
todos criam, esse movimento em outros recursos que opportuna:nente deviam appa-
recer. Mas, posta de parte esta coqsideração sempre nos vem a ficar d facto manifesto 
de que esse movimento tinha por fim eliminar o Presidente da Republica para o 
substituir por um dictador armadq. 

Aonde está, aonde, pergunto ao honrado relator da Commissão que acaba de 
fallar, aonde está este caracteristii:;o, este traço nos factos actuaes? 

Em 22 de novembro os maril)heiros se revoltaram com que fim? Não é do seio 
desta Casa que se póde levantar contra este movime11to, a Ji1aguagem em que se 
acaba de exprimir o relator da Commissão; aqui foram todos unanimes em reco-
nhecer a equidade, a nobreza dos motivos em que se assentava o movimento infeli~ 
dos dreadnou.,gths em 22 de novell/bro. 

O SR. URBANO SANTOS - Ma~ hoje os motivos parece que não são os mesmos. 
O SR. Ruv BARBOSA - Lá chegarei. 
Então, Sr. Presidente, ouvi a chefes da maioria desta Casa a apologia desse 

movimento em uma linguagem a ~ue eu não cheguei. · 
Porque variar de então para hoje a apreciação <fosses factos? Si os successos 

desta madrugada são ou nãb identkos nos seus fundamentos aos de 22 de novembro, 
não sei, nem o póde saber o hom·ado Senador, porque até agora não chegaram á 

(1) Este discursá não foj revisfo pelo orador. 
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pre~ença do Senado informações que nos habilitem a julgai-os; sabemos apenas que 
ell9s procedem da mesma classe que aquelles. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Acabo de ser informado que os revoltosos da ilh,a 
das Cobras nem querem ó Presidente da Republica. ' 

O SR. URBANO SANTOS - E' a desordem que quer invadir . a nossa sociedaâe. 
O SR: Ruy BARBOSA - Vamos saber quem são 'JS chefes da desordem. 
V. Ex. tem informações de que os revoltosos não querem nem o Presidente 

da Republica. Em que se estriba essa informação de V. Ex.? Que especie de tribunal 
é esse, que conselho de homens preenchem essa assembléa para acceitarem uma 
111lor!11ação desta natureza contra homens ,que não fora m ouvidos? 

lnformação contra informação, darei eu tambem ao Senado. 
Não posso revelar o nome. do informante, como o honrado Senador não m 'o 

revelou o do seu; posso, porém,. dar ao Senado a minha pa lavra de honra que se trata 
de um cidadão incapaz de mentir, que, habilitado, pela sua ~ituação na nossa sacie-· 
dade, a conhecer dos factos de que se trata, póde conhecel,os e sobre elles depôr com 
segura nça. 

informação contq1 informação, pois, digne-se o .Senado de escutar as que me 
acabain de chegar no fim do meu dtscurso. 

"Urge que a ntes de terminar o seu discurso V. Ex. saiba o seguinte, que é a 
expressão fidelíssima da verdade. 

"Hontem, á noite, gente do hermismo resolveu declarar hoje o estado de sitio 
a pretexto de auxiliar o Governo a suffocar a revolta dos fuzileiros navaes. 

"Fico~ a;sentado que seria hoje mesmo decretado o sitio, apresentado ás duas 
Casas, sendo presos diversos membros das duas casas do Congresso. 

"Não quero declinar os nomes, quero chamar a attenção de V. Ex. para outro 
lacto : alguem objectou - «E se os mar.inheiros se renderem?» Responderam os 
comparsas da grande conspiração : - « Si os marinheiros se renderem, não se accei-
tará a rendição e continuará o bombardeio para forçar o Congresso a conceder o 
estado de sitio». Por is·so é que os marinheiros levantaram a bandeira branca e em 
vez de os attender o· Governo o.rdenou o assalto da ilha e .p bombardeio com que se 
está alarmando a cidade. » 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Affirmo a V. Ex. que o Governo ordenou que seja 
suspenso o bombardeio, caso os marinheiros levantem 4 bandeira branca. 

lsto é uma noticia official. 
O SR. RuY BARBOSA - Tudo isso não vem sinão mostrar a inconveniencia de se 

votar uma medi4a tão grave como essa, deliberando aqui sobre informações de ultim;i 
hora de uma e outra parte, sujeitas, portanto, a reservas e desmentidos. 

Perdoe-me o Sr. , Senador; sou muito velho em política, habilitado por minha 
experiencia a conhecer a elasticidade dos escrupulos dos homens que governam esse 
pa1z; não são as informações officiaes as que me hão de emudecer em casos como 
esses, emquanto não forem apoiados em elementos de credibilidade segura. 

A verdacle é essa, Sr. Presidente, os factos de 1897 e de •9º4 não continham em 
si esse traço característico; tinham por fim a destruição do Governo, a substituição 
do regímen constitueional para o regímen dictatoria l e o traço que caracterizava 
aquelles acontecimentos não se encontra nem de longe na situação de hoje. São 
graves os factos de hoje, mas de· que natureza, Sr. Pre~idente ? De que se trata no 
movimento presente? Avançou o honrado Senador a proposição de que a desordem 
tem invadido todas as camadas sociaes. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Eu disse: póde invadir. 
O SR. Ruv BARBOSA - Bem, registro a confissão do honrado Senador. Estado 

de sitio nessa hypothese, seria uma providencia preventiva, conceclida agora para 
obviar a desordem que póde vir a contaminar todas as camadas sociaes. Até agora, 
entretanto, nenhuma dellas se acha contaminada; não se acha contaminado nenhum 
elemento civil; a desordem se acha circumscripta ao elemento militar - digo· mal ·-
está circumscripta á esquadra - não digo bem - está reduzida, a urn a parte das 
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nossas forças de mar. O contagio, portanto, está circumscripto a limites que lhe d·ão 
o caracter de um facto meramente militar, de indisciplina militar, de insubordina .. 
ção militar, de sedi<;ão militar. Eu pergunto ao honrado Senador onde estão no ca-
racter do estado de sitio no seu regímen as medidas necessarias para debel!ar os 
movimentos de sedição militar? 

Quaes são as medidas com que o estado de sitio arma as mãos do Governo? 
A Constituição é precisa e explicita. Não se eclypsa a Constituição durante o 

estado d~-sitio. Não; não ·é isto o que está no nosso regímen : na nossa lei constitu-
cional o estado de sitio é uma medida restricta e limitada, de que o Governo não póde 
usar senão para prend~r e desterrar dentro dos limites que a Con~tituiçãó esta elege 
Não é, portanto, uma medida das que se applicam a militares por !le!ictos militares; 
é uma medida de ordem civil e política, destinada a debellar, os movimentos de insur-
reições civis. 

Para as sublevações militares a medida está nll. lei marcial, estão todos esses re-
cursos cóm que as leis especiaes das milícias armam o chefe do exercito e como o 
chefe do exercito o da Nação. 

Não é, portanto, com o fim de conter a insurreição da ilha das Cobras, ·· não é 
com o fim de actuar sobre a esquadra, de conter a marinhagem, não é com estes 
fins que o estado de sitio se vem requerer. Não ; é com o fito de fundar a nova política 
do Governo com um systema de repressão energica e irresistível para a consecução 
de seus fins. 

As conspirações! Eu sei como 'e!!as se forjam nas imaginações dos governos e 
nas phantasias dos chefes de policia. 

As conspirações! Qual é a conspiração que não se arma em 24 horas com um 
pouco de boa vontade entre os instrumentos policiaes de um go\ erno resolvido a ser 
energico com seus antagonistas 1' 

Não ha muitos dias que, officialmente, se communicou a mim a existencia de 
uma conspiração, não civil, de u\na conspiração militar, com o fim de matar a dous 
ministros, a um chefe de pa rtido e a um deputado que é meu filho. · 

Devo dizer ao honrado Senaç!or que esta informação é tão official qua nto a que 
S. Ex. acaba de prestar ao Senado. Poderia accrescentar que mais official foi ainda 
porque me foi directamente commU'nicada pela autoridade, que disse estar senhora 
da conspiração e que por isso m~ mandava avisar. 

Não dei importancia á comrpunicação por não poder acreditar que entre o ele· 
mento militar de nossa terra o sentimento moral pudesse haver descido tanto que fos-
sem condemnados membros do governo, um chefe de partido .addido a este governo 
e um membro do Congresso, por haverem votado uma medida de clemencia como 
a amnistia. 

Dei .o devido desconto á cor;nmunicação, agradecendo á autoridade o seu zeio, 
mas certo de que havia sido induzido em erro, pelo ambiente perturbado e confuso 
de L•ma situação como a actual. 

Neste facto, porém, Sr. Pre~idente, podemos nós ~nc'ontrar a medida da f<ici li-
dade ' com. que esta;s suspeitas .e estas accusações surgem e se crystalizam entre nós 
no espírito das autoridades. Desd1; que se entra no regímen el a suspeita, não ha mais 
que esperar do bem senso dos governos. 

O estado de sitio é o regime11 da suspeita e do arbítrio. Os nossos governos não 
lhe teem respei\ado nunca os limites constitucionaes; não respeitaram os limites que 
circumscrevem os estados de sitio na sua duração, ao tempo em que e lles dura r;em , 
não respeitaram nunca a garantia que deve abrigar contra o estadm de sitio os mem-
bros da Camara e do Senado; não se tem respeitado nunca as suas condições de jus-
tiça e de legalidade. 

Tem sido nas mãos do Goverpo, um instrumento inutil e contraproducente. Não 
lhe conheço· até hoje beneficies ap11rados; não posso, portanto, concedei-o nesta occa-
sião porque não vejo hoje as condições que nos outros dous casos se tornaram neces-
sario. 

O h"onrado Senador fallou no nosso credito, procurou envolver nessa invocação a 
medida funesta que o Congresso yae conceder. 
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.E' justamente em nome do .nossd credito, é, entre outrás considerações em nomt: 
do nosso credito que eu repillo e recuso· o estado de sitio neste momento. 

Foi semp.re um exr,ediente de funestas consequencias pa'fa o ,credito nacional, e" 
~obretudo, funesto no i:iomento que atravessamos. 

Até agora o motivo que apparecia aos olhos dos estrangeiros, era que esses 
factos representá'vam apenas causas violentas da indisciplina militar no Brazil. De 
agora em deante com a linguagem desse documento presidencial, com a linguagem 
com que da tribu.na se acaba de .justificar· a necessidade do estado de sitio / ficará 
convencido o estrang~iro de que o Brazil inteiro .se acha solapado pelo germen <la 
sedição e da desordem, de que não é só no elemento civil tambem lhe é adverso. 

E' contra isto que eu protesto em nome .da verd!!de, em r.ome · da consciencia 
dos honrados Senadores., em no1~1e da propria consciencia tlo nobre preopinante, 
obrigad'O a confessar aqui que o estado de sitio é uma medida meramente preventiva . 
de desordens. que possa01 vir, talvez, atacar dif(eremes camadas sociaes. 

Não; a socie.dade brazileira não se acha contaminada nas suas differentes cama-
das pelo espirita de desordem; o espirita de desordem está na indisciplina do elemento 
militar e na indisciplina do elemento politico, está na indisciplina dos que governam 
o paiz. 

Não se colhem fructos sem sementes. Os acontecimentos ele agbra. são o resulc 
tado dos germens até boje semeados. 

, Ha lo~gos annos, Sr. Presidente, que se espalhavam sobre o solo moral desta 
terra á mãos cheias os elementos de desordem, de anarchia, de desrespeito · á lei, de 
adultera~ão das instituições republicanas, da mentira, da v\olencia e da fraude 1 

E' .sobre esses pedestaes, é sobre essas bases que se levantam os Governos, que 
se cream situações. Depois a , desordem começa a fomentar por baixo'- nas cam adas 
inferiores, naquellas que teem nas mãos a força e que vendo a força manejada cómo 
instrumento de abuso pelas autoridades superiores do paiz, cham..1m a: si com· o mesmó 
direito, o ,arbítrio dos que se servem da força, para conservar a · sua autorldaâe e 
ilagellar, perturbando a paz social. 

Estes são os responsavei; pela desordem. São estes. os 
a quem a historia brevemente ha de vir a responsabilisar 
lamentosas. 

dous grandes elementos 
por estas consequencias 

Gov.ernar com estado de sitio, governar com ~s dieta.duras que ellt:s representam, ' 
.já dizia Cávou·r, nada mais facil ao Governo mais incapaz; governar com a lei, quãu. 
diliicil para aquelles que não querem no Governo sinão satisfazer ás. suas· ambições 
e quão facil para os que só vêm ,deante dos olhos no ol:ijectivo, o cumprimento do 
seu dever, a consolidação da honra nacional. 

Aquelles que semeiam o desrnspeito da lei, mais tarde se arvoram em reforma-
dores politicos, esquecidos de que teem corrompido eleições, esbulhado direitos de 
eleitorados inteiros ! 

Fazem tudo is'.0, Sr. Presidente, e depois, talvez, cançados, arvoram a bandeira 
da reforma e!eitoral 1 

Semeiam a indisciplina na força, confundindo o soldado e o marinheiro com 
o escravo, e se espantam e se horrorisam depois 'de que a revolta s:! opera no 'espírito 
de homens livres, victimas do esbulho e da maior das aviltações praticadas em nome 
de um regímen livre ! , 

•Ahi, Sr. Presidente, - é preciso dizei-o ·- é que se acha a nascente de todas 
as desordens : é no espirita da mentira, é no espirita da violencia, é no espirita da 
illegalidade, é no espirita do abuso, é no espirita da corrupção, cujas influencias 
nestes dous ultimes annos teem convertido o paiz em um lameiro cujas exhalações 
não podem supportar os mais solides pulmões de um brazileiro habituado ás nossas 
funcções politicas. 

Ahi é que reside · a semente da desordem, e para esse m'll só ha um remedio: 
o remedio moral. 

Os nobres Senadores para applac'al-a desta vez vão fornecer mais um contingente 
de podridão e érime, vão semear ·sobre este monturo novos fermentos de corrupção, 
cujos fructos brevemente hav,emos de sentir. 
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Deus per!!litfa que eu esteja treslendo, que sejam os honrados Senadores os 
interpretes da verdade. No dia em que SS. EEx. puderem, com o resultado dessa 
medida, vir desmentir as minhas predições, eu me congTatularei com os honrados 
Senadores nessa grande festa, acompanharei SS. EEx. e registrarei nos annaes de 

.nossa política o primeiro estado de sitio praticado, corno S. Ex. acaba de dizer, com 
a observancia mais rigorosa dos preceitos da lei e da Constituição. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ..,.... Essa é a minha confiança. · 
o SR. Rvx BARBOSA - Essa é a co-nfiança do honrado Senador a despeito de 

mili.Ear, contra essa confiança a historia de todos os estados de sitio no regirnen 
republicano entre nós. 

Permitta Deus que me engane eu. Mas ainda então eu me sentirei feliz de haver 
sido nessa occasi~o o unico a conservar esses receios, esses exemplos, essa ultima 
liga'ção com o regimen que nós estabelecemos acreditando que ia ser• um regimen de 
liberdade e que vae-se tornando o Fegimen de um captiveiro agi:ado entre revoluções 
e as dictaduras. 

O Sr. Lauro Sodré (1) - Sr. Presidente, não venho discutir o projecto 
offerecido á deliberação do Senado por sua. Commissão de Constituição e Diplomacia; 
mas, entre nós é positivamente certo na historia inteira de nossa vida politica, a 
prov.idenda excepcional do sitio que, embora pefinida claramente no texto constitu-
c1onal, tem degenerado nos mais completos _abusos, violencias e verdadeiros crimes. 

Ainda ha pouco, o eminente Senador pela Bahia referiu o que foi o estado de 
sitio, decretado em 1897, a cuja sombra uma policia criminosa desceu a essa trama, 
envolvendo os mais respeitados e alevantados nomes da política republicana de nossa 
terra. Não quero relembrar sinão um, esse eminente representante do mesmo Estado 
de S. Ex., o inolvidavel Manoel Victorino, que tão altn levantou o nome de nossa 
patria, guindando-o a .toda a altura de que era capaz o seu talento peregrino. Do-
rnesrno modo se permittiu que á sombra dessa medida, dessa medida criminosa, 
então decretada pelo Congresso da Republica, pudesse funccionar -'um conselho de 
guerra e!TI cuja trama est<iva inqluido um membro do Parlamento. 

Um dos factos que mais reroltam causaram no meu espirito, porque, ao meu 
entender, expressamente contra isso dispõe a Constituição de 24 de fevereiro, foi o 
desrespoito, a audacia com que os governos da Repllblica entravam pela porta do 
Parlamento a dentro a arrancar das cadeiras do Senado e da Camara os genuínos 
representantes do povo. 

Pois bem, Si;. Presidente, uma das emendas que vou offerecer ao prpjecto visa 
expressamente resguardar contra esse attentado os membros do Parlamento Nacio-
nal·, definindo claramente que e11tre as medidas de excepção decorrentes da lei que 
se vae votar, não se comprehenderá nunca a immunidade parlamentar, que é sagrada, 
ficar.do ella resguardada contra qualquer attentado que, por ventura, possa ser prati-
cado contra os membros da representação nacional. -

Tambem, Sr. Presidente, dqda a situação em que nos eP.contramos, não me 
parece necessario que essa medida de excepção seja estendida a todo o Estado do 
Rio de Janeiro, porque circumscripta como está a luta em que S<! tem ele empenhar 
o Governo, dentro de limites rigorosos e estrictos, não comprehcnde que se decrete 
o estado de sitio para todo o vasto territorio do Estado do Rio de Janeiro. 

Neste sentido envio tambem á Mesa uma emenda que manda eliminar do pro-
jecto estas palavras - e Estado do Rio _de Janeiro. 

Vem á mesa, são lidas, ai:ioiadas e postas conjunctamente em discussão as 
seguinte~ emendas : 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Entre as rr.edidas decorrentes na promulgação desta lei, não se comprehende 

a suspensão das immunidades parlamentares asseguradas pela Constituição da Repu· 
blica aos membros do Congresso Nacional. 

Sala das sessões, 10 de dezeq1bro de 19io. - Lauro Sodré. 

(1) E ste discurso não foi revjsto, ·pelo Õradpr. 
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Elimioem-se a; palavras : "e Estado do Rió de Janeiro'" 
Sala das sessões, IO de dezembro de 1910. --"- Lauro Sodr~. 

O Sr. João Luiz Alves (1) - Sr. Presidente, relev.ir-ine-ha o Senado a 
ousadia e a impertinencia de vir occupar em hora tãó adiantada a sua attenção : 
ousadia, por fazei -o depois que o illustre Senador pela Bahia elevou o debate a uma 
altura a que eu não poderia attlngir; impertinencia, pelo cansaço que naturalmente 
vae· dominando o e5pirito dos honrados senadores. ' 

As palavras que acaba de proferir o honrado Senador pelo Districto Federal e 
uma das emendas por S. Ex. apresentadas forçaram.me a romper o silencio que 
desejaria manter no caso, para vir offerecer tambem uma emenda na hypothesb de 
ser approvada a que se refere ao Estado do Rio de Janeiro e para dar ao Senado e ao 
paiz as razões determinantes do meu voto, razões que colho da brilhante e incompa-
ravel oração, como são todas as orações do gforioso representante da Bahia. 

Sr. Presidente, o que se vê incontestavelmente neste momento, até informação 
em llontrario, é que a Capital Federal está sob o regímen de um.1 commoção intestina, 
sentindo-a a popuiação e os poderes publicos, inclusive os reprcsent.antes da Nação 
no ·congresso. · . 

Ora, é justamente para ô caso de commoção intestina que a Constituição concede 
ao Congresso a prerogativa de votar o estado de sltio, sendo portanto legitimo 
neste momento ao Congresso votar essa medida, a não ser que fique demonstrado 
que a commoção não existe. 

·o SR. Ruy 'BARBOSA - E' preciso demonstar que ella existe. 
O SR. JoXo Lrnz ALVES - Disse, porém, que foi a brilhante oração do illustre 

representante da Bahia que me convenceu que agora, mais do que nunca, o estado 
de sitio se impunha ... 

O SR. Ruv BARBOSA - Muito obrigado. 
O SR. JoÃo Lmz ALVES - ... porque fazendo o parallelo entre os estados de sitio 

de i897 e r904, com as circumstancias actuaes, declarou que h;,ivia concorrido com 
o seu voto, sempre ponderado e douto, para a concessão dessa medida extrema, 
quando é sabido que se tratava de medidas posth1:1mas, isto é, para a solução de 
commoções intestinas que já haviam desapparecido. Foi por ahi que eu me conv.enci 
de que o estado de sitio neste momento se impunha. 

O SR. Ruv BARBOSA - Não foram medidas posthumas. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES - Em 1897 deu-se uma tentathm de assassinato do Pre-

sidente da Republica e foi assassinado o valoroso e honrado ministro da Guerra. 
Vinte e quatro horas depois não existia nenhuma. commoção intestina e o Con-

gresso votava o estado de sitio para apurar responsabilidades. 
O SR . Ruv BARBOSA - Não ha tal. Não foi para apurar responsabilidades. 
O estado de sitio foi concedido legitimamente porque havia commoção intestina, 

o que os factos depois demonstraram. 
Eu era adversario do Dr. Prudente de Moraes e votei o estado de sitio. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES - Em 1904 já a revolta da Escola Militar estava do-

minada, já alguns chefes tinham morrido e outros tinham deposto as armas e Q 

estado de sitio foi votado para apurar responsabilidades, para debellar uma commo-
ção intestina que não existiá. 

O SR. Ruv BAllBOSA - N aquella occasião eram duas revoluções de caracter poli· 
tico, quando agora as sublevações são apenas con'tra a disciplina militar. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES - Os autores de Direito Penal e Politico consideram 
menos graves as sublevações de caracter político, que as faltas commettidas contra 
a disciplina pelas forças armadas. 

O SR. Ruv BARBOSA - As faltas de disciplina não se julgam por meio de estado 
de sitio. V. Ex. vae desviar. a questão; 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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O SR. JoÃo Lurz ALVES - Não vou desviar a questão·. 
Ouvi o nobre Senador com .o respeito com que costu.mo fazer sempre que toma 

parte nos debates desta Casa. 
O SR. RuY 'BÂRBOSA - Eu sou um só contra 60. Acho-me sosinho aqui. Não 

terei mais occasião de falar. V. Ex. poderá depois ser apoiado por 50 de seus amigos, 
que poderão continuar o seu discurso. Eu não; não poderei mais· usar da palavra. Os 
meus apartes neste momento são tanto mais justificaveis, quanto V. Ex. acaba :le 
declarar que se convenceu ainda mais da necessidade da medida pelos argumentos 
que expuz. 

O SR. Jo.fo Lurz ALVES - Perdôe-me V. Ex si, assim me exprimindo, feri os 
melindres da sua susceptibilidade; não foi este o meu intento. 

O SR. RuY BARBOSA - Não, ~enhor; a minha susceptibilidade não tem melin-
dres; ella está muito habituada a ser maguada. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES - Ouvi, Sr. Presidente, o honrado Senado1-, represen-
tante da ;Bahia, com a veneração e com o resp,eito com que costumo ouvir · S. Ex. 

O .SR. RUY BARBOSA - E eu não estou faltando com o respeito devido ao nobre 
Senador .. 

O , SR. JoÃo Luiz ALVES - Mas si V. Ex. continua a interromper-me com a sua 
autoridade, com o respeito que m17 merece, deante já da fadiga do Senado, já da 
minha fraqueza, lutando com V. Ex:, sou forçado a pedir, então, ao Senado que me 
releve de contiriuar na tribuna, em homenagem ao honrado Senador, declarando que 
voto pela medida porque, de accôrdo com os argumentos adduzidos por V. Ex., en. 
tendo ser ella necessaria neste momento. 

O SR. RuY BARBOSA - Porque V. Ex. não diz claramente : pela medida que terei 
de votar? 

O SR. JoÃo Lurz ALVES - PreJendia votar sem justificar o meu voto, mas 
agora declaro que votarei por el)a por causa 1 do discurso de V . . Ex. (Muito bem.) 

Vem 
1
á Mesa, é lida, apoia1a e posta conjuntamente em discussão a s~guinte 

emenda: 
Em vez de «do Estado do R,io de Janeiro n diga-se " Nictheroy. n . 

O Sr. Francisco Glycerip (1) - Sr. Preside.nte,. não me opponho á medida 
de estado de sitio, ·a qual, si bem que não tenha sido solicitada directamente pelo 
Presidente da Republica, deprehepde-se das palavras com que S. Ex. instruiu a men-
sagem dirigida ao Congresso. · 

E nã'o dissimulo que a confiança que o Presidente da Republica me inspira tran-
quilliza-me quanto á execução desta medida excepcional, porém, constituoional. 

Não nego, pois, o ·meu voto ao projecto da Commissão dy Constituição e Diplo-
macia do Senado. ' 

Devo, porém, declarar que f!Cho que o projecto, apezar de omisso quanto ás 
immunidades parlamentares, deve excluil-as, porque segundo o meu m'odo de pensar 
e de accôrqo com os precedentes parlamentai-es da Republica, a acção do estado dC' 
sitio não 'as pode attingir. 

Vdírns - Apoiado. 
O SR. FRANCISCO GLYCER!o -- Uma vez que o nobre Senador pela Districto Fe-

deral apresentou emenda resalvando as immunidades parlamentares, · declaro que dou 
o meu voto, não só á emenda do honrado Senador pelo Districto Federal, co1no á 
apresentada pelo honrado Senador representante do Espírito Santo. 

Ninguem mais pedindo a . pal;lVra, encerra-se a discussão. 

O Sr. «uy Barbosa (pela qrdem) requer votação nominal para o arti2'o unico 
do projecto. 

Consultado, o Senado defere p requerimento. 
Procede-sé á chamada e respondem sim os Srs. Ferreira Chaves, Pedro Porges, 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Candido de Abr.eu, Silverio 'Nery, Jonathas Pedrosa, Arthur Lemos, Indio do Brazil, 
José Euzebio, Urbanq. Santos, Mendes de Almeida, Pires Ferreira, Thomaz Acdoly, 
Tavares de Lyra, Walfredo Leal, Alvaro Machado, Castro Pinto, Gonçalves Fer-
reira, Coelho e Campos·, Oliveira Valladão, Severino Vieira, Bernardino Monteiro, 
Moniz Freire, Jo.ão Luiz Alves, Oliveira Figueiredo, Sá Freire, Augusto de Vascon-
celles, Lauro Sodré, Bernardo Monteiro, Francisco Glycerio, Campos Sa1\es, Braz 
Abrantes, A. Azeredo, Generoso Marques, Alencar Guimarães. Felippe Schmidt e 
Cassiano do Nascimento . . (3q.) 

E não o Sr. Ruy Barbosa. (r.) 

O Sr. Presidente - O projecto foi approvado 'por 36 votos contra t. 
E' annu nciada a votação da seguinte emenda: 
Accressente-se onde convier : 
Art. Entre as medidas decorrentes da promulgação desta lei, não se com:pre-

hende a suspens.ão das immunidades parlamentares asseguraiias pela Constituição 
da Republica aos membros do Congresso Nacional. -

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1910. - L.auro Sodr~. 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) requer vote.ção nominal para a emenda. 
Consultado, o Senado não dá o seu assentimento ao· pedido. 
Posta a votos, é approvada a emenda. 

O Sr. Presidente - Além da emenda que acaba de ser approvada, existem 
ainda sobre a Mesa mais duas. Uma do Sr. Senador pelo Districto Fe'deral e que 
manda supprimir ao projecto as palavras «Estado do Rio de Janeiro" e outra do 
honrado Senador pelo Espirita Santo determinando a substituição dessas palavras 
pela seguinte : « Nictheroy n. De accôrdo com o Regimento, a emenda suppressiva 
tem prefe~encia na votação. Vou, portanto, submettel-a a votos erri primeiro logar. 

O Sr. Alencar Guimarães (pela ordem) requer preferencla para a . emenda 
do Sr. João Luiz Alves. 

Consultado, o Senado concede a preferencia solicitada. 
Posto a votos, é approvada a seguinte. - Emenda. 
Em vez : «do Estado do Rio" - diga-se : « Nictheroy "· 
Fica prejudicada a emenda do Sr. Lauro Sodré. 
Veem á mesa e são lidas as seguintes. - Declarações de voto. 
Declaro ter votado contra as emendas offerecidas p~lo Sr. Senador Lauro Sodré. 
Sala das sessões, 10 de dezembro de 1910. - Ped1·0 Borges. 
Declaro que votei contra a emenda que se refere ás immunldades parlamentares 

asseguradas aos membros do Congresso Nacional. 
Sala das sessões, 10 de dezembro de 19rn. - Pires Ferre'ira. 

O Sr. Ferreira Chaves (pela ordem) - Achando-se prompta a redacção final 
do pr~jecto que acaba de ser approvado, requeiro a V. Ex. que hajz. por bem consultar 
o Senado sobre si concede urgencia para a leitura e discussão do respectivo parecer. 

Consultado, o Senado conced.e a urgencia requerída. 

O Sr. 3° Secretario (servindo de 2°) lê o seguinte parecer: 

Redacção final do projecto do Senado n. 68, de 1910, que declara em estado de sitio 
até 30 dias o territorio do Districto Federal e o da comarca de Nictheroy, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. Ficam declarados em estado de sitio atP. 30 dias, o territorio do Districto 

l<ederal e o da comarca de Nictheroy, no Estado do Rio de Janeiro. 
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Panagrapho unlco. Entre as medidas decorrentes da promulgação desta lei, 
não se comprehende a suspensão das immunidades parlamentares asseguradas pela 
Constituição da Republica aos meinbros do Congresso Nacional. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, IO de dezembro de 1910. - . CASTRO P:NTO. - WALFREDO 

LEAL. - SÃ FREIRE. 

O Sr. Presidente - De accôrdd com a urgencia cohcedida pelo Senado, 
submetto á discussão a redacção final que acaba de ser lida. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Posto a votos, é app(ovada a redacção. 
O projecto é enviado a Camara. 

/ 
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NOTA 

A revolta dos marinheiros. 

PROJEOTO N' 302 A (no SENADO) . 

Em 12 de Dezembro vae a imprimir. O sr Torquato ./\foreira requer 
urye~icia para o projecto entrar immediatamente em discussão. E' approvado 
o requerimento e o projecto entra em discussão. Ora o sr. Correia Defreitas. 
E' encerrada. O sr. João de Siqueira pede votação nominal. O projecto é 
unanimemente approvado. E' enviado á sancção . 





CAMAAA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO. 

Declara em estado de sitio até 30 dias o lerritorio do Dishicto Federal e o da 
·comarca de Nitheroy, no Estado do Rio de Janeiro; com parecer da c'ommi'ssão 
de Constituição, Legislação e Justiça. 

A' Commissão de Constitui{;ão e Justiça foi mandado o projeeto do . Senado 
n. 68, de 10 de dezembro corrente, decJ.arando em estado de sitio até 30 dia& 

o Districto Federal e a comarca de Nitheroy, Estado i:lo Rio de Parecer Janeiro. 
Determinou essa resolução da outra Casa do Congresso a mensagem do Poder 

Executivo, de hontem datada, e em que o Presidente da Repi·blica dá sciencia <o 
Poder Legislativo de que .« á noite passada manifestou-se a bordo do « scout" Rio 
Grande do Sul e no batalhão naval, aquartelado na ilha das Cobras, um movimento 
subversivo de mari~heiros e de praças cÍaquelle batalhão. 

Accrescenta a mensagem que «o Governo tomou as mais energicas e promptas 
providencias para suffocar a insubordinação, . felizmente circumscript.a á ilha das 
Cobras>>, mas que, entretanto, rtão é «possível esconder que este facto, seguindo-se 
tão de perto aos acontecimentos do dia 22 de novembro, é o resultado de um trabalh0

0 

constarte . e impa.triotico quê tem lançado a anarchia e a indisciplina nos espiritos, 
especialmente dos menos cultos e, por isso', mais susceptiveis d~ faceis suggestões "· 

A Commissão, attendendo a que o Congresso Nacional não póde ser indifferbn'te 
á grave situação a que se refere 0 Poder Executivo. · 

Attendendo a que em situações como ,a dt• que se trata, imprescindivel é armar 
o Governo de todos os meios de acção para que possa com prudencia e efficacia, 
reintegrar a o.rdem publica e mantel-a, evitai:ido, por outro lado, que os elementos 
de perti:irbação revistam caracter mais grave; é de parecer que o projecto do Senado 
seja dado á discussão com a urgencia que o caso requer e adaptado com ou sem 
modificações, como a Camara julgar acertado ' 

· Sala das Commissões, II de dezembro de 1910. - Frederico Borges, presidente. 
- Ju.stiniano de Serpa, relator. - Germano Hasslocher. - Lmnenha Lins - Ubal· 
dino de Assis. - Teixeira de Sá. - Raul Fernandes. 

O Coiigress·o Nacional decreta: 
Art. lº Ficam declarados em estado de sitio até 3o dias o tE!rritorio do Districto 

'Federal e o da' comarca de Nithernv, do Estado do Rio de .T aneiro. 
Para'grapho unico. Entre as medidas decorrentes da promulgação 

·Projecto desta lei não se comprehende a suspensão de immunidades parlamen-
tares, consignadas pela Constituição Federal da Republica aos membros 

do Congresso Nacional. 
Art. 2° Revogam-se as disposiç·ões em contrario. 
Senado Federal, l<J de dezembro de 1910. - Quintfoo Bocayuva, Presidente. 

· Joaquim Ferreirà Chaves, 1° Secretario . .'....... Pedro Augusto Borges,. 2º Secretario. 

O Sr. Torquato Moreira (pela ordem) - Pedi a palavra, Sr. Presidente, , 
para requerer á Camara urgencia para que o projec.to vindo do Senado decretando 
o sitio nesta Capital e' em Nictheroy entre immediatamente em discussão. 
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O Sr. Presidente - V. Ex. queira mandar por escripto o seu requerimento. 
Vem a Mesa e é lido o seguinte requerimento : 
Requeiro urgencia para discussão e votação do pr.ojecto do Senado, decretando 

o estado de sitio. 
Sala das sessões, 1 2 de dezemh"ro de i910. - Torq'uato Moreira. 

O Sr. Presidente - Vou subrnetter a votos o requerimento de urgencia. 
Em seguida é posto a votos e approvado o referido requerimento de urgencia 

do Sr. rfo·rquato Moreira . 

O Sr. Presidente - A' vista do voto da Carnara vou submetter a discu~siío 
o projecto do Senado. 

Em seguida. é annunciada a discussão unica do projecto n.1 
302 A, de 1910 

Discussão 
do Projecto 

do Senado, decl ara ndo em estado de sitio até 30 dia §. o territorio 
do Districto Federal e ·o da comarca de Nitheroy, no Estado do 
Rio de J aneiro. 

O Sr. Corrêa Defreitas corno representante do Paraná, neste momento que 
se diz angustioso para nossa Patria, sem referencias pe~soaes, ~em odios, quer ape• 
nas dar conhecimento á Casa do seu modo de proceder. 

Declara que, positivamente, não dará seu • voto ao estado de sitio. 
Pertencendo a um E stado que foi Aagellado durante o estado de sitio, atirando 

se homens em abysrnos insondaveis na Serra do Mar, no Jogar Pico do Diabo no 
kilometro 65, mandando-se abrir sepultura para Pnterrar os vivos, representante elo 
Paraná, não poderia dar seu voto para o estado de sitio de sua terra. 

Lamenta que o illustre Senador pelo Paraná, que até é parente de urna das vic-
timas, é sobrinho do Barão de ~erro Azul, t.ivesse a triste gloria de trnzer á repre-
sentação nacion al o pedido de sunpressão de garantias do; seus concidadãos. 

Falia aqui porque está conv~ncido que os seus constituintes tambem não appro-
varão as medidas violentas de repressão, si se trata de urna indisciplina de quarteis, 
o povo nada tem que ver com issp; mas no Brazil temos esse _,•egimen, depois que ha 
um barão no Ministerio do EJ>terior, com a veleidade de fazer a hegemonia éfo Bra-
zil na AmP,rica do Sul. ' 

Que necessidade temos nós d~ todo esse armamento, forrnidaveis monstros mari-
nhos drea.dnoughts do custo de 30.000 contos cada um e de cerca de 5.000 contos o 
custeio annual si não estamos ein caminho de guerra? 

Seria preferível consumir-se parte desse dinlfoiro, na instrucçãô publica, em 
estradas de ferro, no melhoramento de nossos portos e em outras necessidades de 
real proveito para o progresso do paiz. 

Os Estados Unidos com mais de 80 milhões de habitantes s6 tinham 25 mil 
sordados. Emtretanto assombri::m o mundo pelo seu progresso em todos os sentidos. 

O SR. PRESIDENTE - Peço a,o nobrn Deputado para restringir as suas observa - . 
ções ao objecto do debate. 

O Sn . CoRREA DEFREITAS rnesmo quanto ao bombardeio da Ilha das Cobras, 
entende que não havia necessidadf) de tanto rigor, quando bastava cortar-se a agua. 
Não havia necessidade de tanta crueldade, pois não ha mertto em dar combates a 
leões· enjaulados, tal qual se ach 'lm os fuzileiros navaes na Ilha das Cobras. 

Foi mais uma fita para mostrar que o Governo estava forte, .precisava mostrar 
o seu valor militar. E as pobres yictimas é que pagaram com a vida; homens, mu-
lh ere~ e crianças, filhos do povo pagaram com a vida a exhibição dessa fita .. 

Já disse que não tem absol4tamente má vontade em relação ao Sr. marechal 
Hermes. 

Quando S. Ex. enveredar pelo caminho das leis e da Constituição·, terá toào o 
seu apoio. 

No caso actual não vê razão para o estado de sitio. 
Vota contra elle. E no caso de passar desiste de toêfas as garantias parlamen-

tares, porque entende· que em u.ma Republica constituída nos r:noldes verdadeira-
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mente democraticos, no regimen da liberdade e da igualdade, não se pódem amparar · 
os membros do Congresso com as immuhidades, quando se arrancam do povo toda~ 
as garantias e liberdades. 

Empregar{( pois todos os seus esforços para não passar o t>stado de sitio; porque 
considera uma verdadeira calamidade para o nosso paiz .e o tempo se encarrega~á 
de vir patentear o grave erro que o Congresso vae commetter, votando o estado de 
sitio. (Muito bem/ Muito bem. O orador é felicitado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encerrada · a discussão unica do projec.tQ 
n. 302 A, de 1910, do Senado, e annunciada a votação. 

O Sr. João de ..Siqueira (pela ordem) - Sr. Presidente, ha necessidade da 
nação saber a extensão do apoio que a representação nacional dá ao Governo da 
Republica, para a manutenção da ordem publica, razão pela qual peço a V. Ex. con-
sulte á Camara si concede a votação nominal. 

O Sr. Presidente -:- O Sr. Deputado João de Siqueira requer votação nomi-
nar .. Os Srs. que concedem queiram. se levantar. (Pausa.) 

Foi concedida. 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á votação nominal do art. 1° do projecto 
n. 302, de 1910, do Senado, cujo theer é o seguinte ; 

u O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. Ficam declarados em estado de sitio, até 30 dias, o ·territorio do Dis· 

tricto Federal e o da comarca de Nictheroy, no Estado do Rio de Janeiro. 
Paragrapho unico. Entre as medidas decorrentes da promulgação desta lei, não 

~e comprehende a suspensão das immunidades parlamentares, asseguradas pela Con-
stituição da Repul:>lica aos membros do Congresso Nacional.» 

1 Os Srs. que approvarem o referido art. 1°. responrlerão -· sim --., e os que rejei· 
tarem responderão - não. 

Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Estacio Coimbra (1° Secretario) procedo á chamada dos Srs. Deputados 
para a votação nominal. 

Feita a chamada, respondem - sim - approvando o referido art. 1° do projecto 
n. 302, de 1910, do Senado, os Srs. Antonio Nogueira, Monteiro de Souza, Ferreira 
Penna, Aurelio Amorim, Lyra Castro, Passos de Miranda, Hosannah de Oliveira, 
Rogerio de Miranda, Deoclecio de Campos, Costa Rodrigues, Cunha Machado, 
Agripino Azevedo, Dunshee de Abranches, Christino Cruz, Coelho Netto, Alvaro 
Mendes, Joaquim Cruz, Felix Pacheco, Waldemiro Moreira, Sergio de .. Saboya, 
Eduardo Saboya, Bezerril Fontenelle, Gonçalo Souto, João Lopes, Frederico Borges, 
Euclides Barroso, Sergio Barretto, Jfvenal Larnartine, Lindolpho Camara, Seraphico 
da Nobrega; Tavares Cavalcanti, Prudencio Mi'lanez, Camillo de Hollanda, Simeão 
Leal, Affonso Costa, Teixeira de Sá, Simões Barbosa, Estado Coimbra, Julio de 
Mello, Leopoldo Lins, Faria Neves Sobrinho, José Bezerra, Pedro Pernambuco, 
:\rthur Orlando, João de Siqueira, Euzebio de Andrade, Ra>mundo de Miranda, 
Pedro Doria , Jo~·iniano de Carvalho, Felisbello Freire, Pedro Lago, Augusto de 
Freitas, Ubaldino de Assis, José Maria, Bernardo Jambeiro. Pedro Vianna, Alfredo 
Ruy, Costa Pinto, Palm a, Pedro Mariani, Elpidio Mesquita; Torquato Moreira , Ber-
nardo Horta, Monjardim, Irineu Machado, Bithencourt da Silva Filho, Pereira 
Braga, Honorio Gurgel, Raul Barroso, Alcindo Guanal:>ara, Bulhões Marcial, Porto 
Sobrinho, Balthazar Bernardino, Lobo Jurumenha, João Baplista, Erico Coelho, 
Pereira Nunes, Raul Veiga, Francisco Portella, Annibal de Carvalho, Luiz Murat, 
Francisco Botelho, T eixeira Brandão, Henrique Borges, Paulino de Souza, Domin-
gos Penna, Sebastião Mascarenhas, Vianna do Castello, Augusto d.e Lima, Duarte 
de Abreu, Ribeiro Junqueira, João Penido, José Bonifacio, Henrique Sa lles, Cà Joge-
ras, Alvaro Botelho, Antero Botelho, Frandsco Bressane, Lamounier Godofredo, 
Leite de éastro, Carneiro de Rezende, Bueno de P aiva, Christiano Brazil, Oleg ario 
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Maciel, Rodolpho Paixão, Mello Franco, Alaor Prata, Honorato Alves, Manoel Ful-
gencio, Epaminondas Ottoni, Nogueira, Camillo Prates, Galeão Carvalhal, Cardoso 
de Almeida, J esuino Cardoso, Carlos Garcia, Cincinato Braga, Alvaro de Carvalho, 
Adolpho Gordo, Altino Arantes, Bueno de Andrada, Valais ~e. Castro, Rodrigues 
Alves Filho, Arnolpho Azevedo, Francisco Romeiro, Ramos Caiado, Marcello Silva, 
José Murtinho, Costa Marques, Luiz Adolpho, Lamenha Lins, Carlos ,Cavalcanti, 
Paula Ramos, João Vespucio, Diogo Fortuna, Soares dos Santos, José Carlos, An-
tunes Maciel, Germano Hasslocher, Nabuco de Gouvêa, Homero Baptista, Angelo 
Pinheire, Domingos Mascarenhas, Pedro Moacyr e João Simplicio (145). 

O Sr. Presidente '_ Responderam sim 145 Srs. Deputados e não nenhum 
Sr. Deputado. 

Vae-se proceder á leitura dos nomes dos Srs. I:>eputados que responderam si,111 
e dds que responderam não. 

O Sr. Simeão Leal (2° Secretario) procede. {t leitura dos nomes dos Srs. pepu-
tados que . responderam sim. 

O Sr. Presidente - Responderam sim 145 Srs. Deputados. 

O Sr. Estacio Coimbra (1° Secret,ario) ' declara que não ha voto contra. 

O Sr. Presidente - Não houve voto contra. 
O art. do projecto do Senado foi approvado por 145 votos. 
Vou submetter a votos o art. 2° do projecto n. 302, de 1910, do Senado. 

Em seguida, é posto a votos e approvado, em discussão unica, 
Approvação d seguinte artig~> do ptojecto n. 302, de 1910, do Senado : 
do projecto « Art. 2°. R \!vogam-se as disposições em contrario. » 

O Sr. Presidente - O Pfojecto vae ,ser enviado á sancção, officiando-se ao 
Senado sobre o occorrido. · 

O Sr. Frederico Borges (pela ordem) - Sr. Presidente, reproduzo nesta 
eleclaração a expressão do voto qur tive occasião de dar em relação ao projecto sobre 
que a Camara acaqa de deliberar. 
' Declaro que, si não fora er/glopada a votação, votaria contra o paragrapho 
unico do projecto do Senado, prirr/eiro porque a restricção contida no referido dispo-
sitivo importa limitação de confiança ao chefe da Nação, segundo porque cercêa a 
acção preventiva e repressiva do ffoder Executivo. - Frederico Bcrges. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Adjucto (pela ordem) - Pédi' a palavra; Sr. Presidente, s.implesmente 
para declarar que vatei a favor dq projecto. 

O Sr. Alcindo Guanabariil (pela ordem) - E' para enviar á Mesa a pre· 
sente declaração, afim ele que conste da acta. 

O SR. !RINEU MACHADO - Nãp foi votado isso; foi votado englobadamente, setn 
haver separaçáo. Para que essa Íltf!, si não houve essa elivisão? 

O SR. ALCJNDO GUANABARA - Não faço mais do que seguir a minha orientação 
fi'l'Jne. (Muito bem; muito bem.) 

Vem á Mesa e é lida seguintlj declaração de votos. 
"Declaramos que votámes co9tra o paragrapho unico ·do art. 1° do projecto do 

estado ele sitio, vindo do Senado, 
1
que exclue as immunidades parlamentares do nu-

mero das garantia~ constitucionae~ suspensas por essa lei. 
Nunca podemos conceber gue essas immunidades pudessem deixar de ser sus-

pensas, quando outras garantias muito mais valiosas o &ão, por (:;ffeito ela necessidade 
da pefesa da sociedade. 
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Não fazemos mais do que respeitar o que sempre temos dito durante a nossa 
vida política, na boa e má fortuna. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1910. - Alcindo Gu.a·nabara. - Felisbello 
Freire." 

O Sr. Bueno de Paiva (pela ordem) ~ Sr. Presidente, tambem eu e muitos 
collegas, não só <la bancada mineira, como de outras que com e!la . estão solidariçs, 
mandamos á Mesa a seguinte declaração de voto : 

"Declaramos que votamos pela approvação do projecto do Senado, com a~ 
restricções relativas ás immunidades parlamentares,sómente pela u1gencia da medida, 
pois entendemos que á nós, representantes do povo, não podem C8ber privilegias nem 
regalias quando, em bem da salvação da ordem da Republica, este.belecemos o estado 
de sitio, suspendendo garantias constitucionaes. 

Sala das sessões, 12 no dezembro de 1910. - BuENO DE PAIVA .... ALAOR PRATA. 
- CHR!STIANO BRAZJL. - GERMANO HASSLOCHER. - LEITE DE CASTRO, - SEBASTIÃO 
MASCA.RENHAS. - E. ÜTTINI. - AUGUSTO DE LIMA. - FRANCISCO BRESSANE, - Ho· 
llORATA ALVES. - CAMILLO PRATES. - RIBEIRO •JUNQUEIRA. - MANOEL FULGENCJO, 
- JoÃo PENIDO. - HENRIQUE SALLES. - JESUINO CARDOSO. - ÜLEGARI0 MARIANO. 
- ANTERE BOTELHO. - A. B. NOGUBIRA. - ALVARO BOTELHO, - LAMOUNIER Go-
DOFREDO. - R. r;'A!XÃO. - GARCIA ADJOTO. -VIANNA DO CASTELLO. - C. DE REZENDE. 
J. LAMARTINE. » 

O Sr. Passos de Miranda (pela ordem)' - Sr. Presidente, pedi a palavra 
para mandar á Mesa, na fónqa do Regimento, a seguinte declaração de voto : 

"Declaramos ter vqtado pelo art. 1° do projecto, resalvado, porém, o paragrapho 
unico, que se refere ás immunidades parlamentares. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1910., - Passos r.E MIRANDA. - LYRA 
CASTRO. - DEOCLECIO CAMPOS. - HoSANAH DE ÜLIVEIRA. » 

O Sr. Francisco Boteiho (pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a palavra para 
enviar á Mesa a 5eguinte declaração de voto da maioria da bancada fluminense : 

" Declaramos que votamos pela approvação do projecto do Senado, sem as res· 
tricções relativas ás immunidades parlamentares nos mesmos te1·mos da explicação 
do Dr. Bueno de Paiva e outros. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1910. - FRANCISCO BOTELHO. - ERICO 
COLHO. - RAOUL VEIGA. - VIEIRA NuNES. - FRANCISCO PORTELLA. ·- LOBO 
JeRUMRNHA. ·- Po1no SOBRINHO. - SEVERINO RoMEl!O. - BAL'fHAZAR BERNARDINO. 
- JOÃO BAPTISTA, » 

Vem á Mesa e são successivamente lidas as segt1intes. - DEclarações de voto. 
"Declaro que si estivesse presente á sessão teria votado contra o projecto <lo 

Senado nos termos da declaração do Dr. Frederico Borges. 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1910. - Raul Fernandes.» 
"Declaro que votei sómente a favor do art. lº do projecto n. 302 que decreta 

o estado de sitio nesta capital e não aceeito, por inconstitucional, a disposição do 
pa~agrapho unico, que é antagonica ao art. 80 da Constituição da Repuplica. 

Sala das sessões, 1~ de dezembro de lC)lO. - Raymundo de Miranda. n 
"Declaro que votei a favor do projecto de estado de sitio com restricção qLJanto 

ao paragrapho unico do art. 1º, o qual penso que, por desnecess~•rio, devia ser sup-
prímido. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1910. - Feneira Pen.na.» 
"Por motivo independente de minha vontade, não pude comparecer mais cedo {t 

sessão de hoje, devo declarar que si estivesse presente teria votado a favor do projecto 
de estado ele sitie, afim de armar o Governo do benemerit'.> m11.rechal Hermes na 
medida aecessaria ao restabelecimento da ordem publica profundamente abalarla 
na Capital Federal. 

0 
,. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1910. - Araujo Pinheiro.» 
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NOTA 

Ainda a revolta dos marinheiros. 

PROJECTO Nº 138. 

Em. 27 de Maio é l'ida um.a m.ensaaem relativa ao caso. Em 24 de Agosto 
é publicado o pwreoer Clci Oornmis~ão de Constituição, Leg·islação e Just-iça,, 
Em 28 entra o projecto em discussão . Falam os srs . Antunes Maciel, Fel·is-
bello Frefre, Irineu Machado. Em 29, oram os srs. Astolpho Dutra, Ir·ineu 
Machado. Em 30 é encerrada. Oram, pela ordem, os srs. Pedro Moacyr, Nfoa-
nor Na.~cimento, Astolpho Dutra. Na votação, a requerünento de ve?'ificaçc:io 
do snr. Lindolvlw Gamara, i·econhece-se terem votado a. favor 81 contra 2: 
Total 88. Em 31 é avprovado o vrojecto, rejeitada a emenda. Falam, pela 
ordem, os srs. Barbosa Lima, Astolpho Dutra, Pedro Moacyr, Soares elos 
Santos a vroposito da , votaoão da emenda. Em 4 de Setembro entra a pro-
jec·to e:rn terceira. discussão. Oram. os srs. Oai·loH Maxim.füano, Nicanor Nas-
cime?ito, Pedro Mvacyr. Em.5 oram os srs. Pedro Moacyr e Fel'isbello Freire. 
Em. 6 ora o sr. Barbosa Lima. O S?' . Irineu Ma.chaclo env·ia á mesa um reqiie-
r·ime111,to de informaçcio sem prejwizo ela çl;iscussão do projecto . Em li, ora 
o sr. Irine1i il:lachaclo . Em 12, ora o sr. l1"vne1i Machado. Em 13, oramt 
os srs. Augusto de Lima e Barl1osa L·ima. O sr. lri.n.eti Machado envia á 
m.esa um requerimento. E' encerrada a terceira disc•iissão. Em 14 é appro-
vaclo o projecto . Em 18 vae a imprimir a reclacçao final. Em 20 é approvada. 
Em 22 é envfr1.clo o projeoto ao Senado . 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 3 DE MAIO 

Senlmres Membros cio Congresso Nacional. - Venho pela primeira vez e em 
obecliencia ao preceituado no a rt. 48, . § 9° ela Constituição, expor-vos a s ituação 

real do pa iz e indicar as medidas que me pa recem mais en1 ha rmonia 
Mensagem com os interesses p1iblicos e com o seguro desenvolvimento moral 

e material da R epublica. ' 
Não iniciarei o cumprimento desse dever constitucional, >em primeiro congra-

tular-me com o paiz pela vossa reunião que, serenadas as paixões politicas , h a pouco 
ainda agitadas pela ardua campanha pres idencial, deve ser de grande prove·ito para 
a Nação, attento o immenso desejo ele paz e de trabalho que transparece el e todas 
as ma nifestações da col!ectividade brasileira. 

No manifesto com que , a 15 de novembro ultim'>. inaugurei o meu' Governo, 
accentuei bem, e como puro inlento, o fi~me proposito em que estava ele dedicar todo, 
o esforço á 5atisfação do meu dever constitucional, impulsionando o progresso. cio 
paiz; é ,superior ás paixões politicas , esquecido das agr'uras de uma campanha vio-
lenta e qu asi pessoal contra mim, respeita r todos os direitos e garantir todas as lioer-
cl ades, sem di sí:incção ele pessoas, nem preferencia5 indevidas . 

Quasi. seis mezes são decorridos; e, passando em revista o> successos que já 
foram, alguns graves e de imminenle perigo para a ordem publica e constitucional, 
não tenho que corar' de haver mentido á Nação, faltando á palavra que, em doeu-

• mento, tão positivo, offereci como penhor do Governo que se iniciava. 
' Nada poude tirar-me do patriotico proposito com que subi ao Governo : -nem 
os acontecimentos mais asperos, ameaçadores da ordem publica e da esta bilioa:de 
governamental, nem as agressões ma is brutaes e inju~tas , feitas em todos os ton s, 
puderam perturba r o meu a nimo e fazer-me esquecer as i;rome5sas e responsabilidades 
que com a Nação contrahi. 

Como sabeis, terminava apenas a primeira semana do :neu Governo, quando 
uma exlranh a e inju stificada indisciplina de marinheiros, poz nas mãos âe homens 
rudes e incultos as du as mais poderosas unidades navaes que a marinha brasileira 
possue; .e m tal emergencia , deante do levante de homens · que nem siquer sabiam o 
que queriam, desorientados, arrependidos mesmo cio acto inicial do movimento que 
custara a vida a bravos officiaes , acudistes , para evita r males m~•iores, com o reme-
dio da amnistia , e o .meu Governo que sentiu que, com o voto do Congresso, estava 
accorde o desejo venbemente de toda a população desta Capital, deu leal cumpri-
mento a tal detP.rminação. Mas ao primeiro acto de indisciplina , outro se devia suc-
ceder pela in subordinação cio Batalhão Naval, aquartellado na ilha das Cobras; si 
é certo que os soldados indisciplinados se' levantara m sem objectivo e sem orientação 
contra os seus superiores , fóra de. duvida, tambem é que taes movimentos eram o 
fructo da grande anarchia que reinava nos espíritos , especialmente nas camadas 
inferiores , pela campanha subversiva e má que de longos mezes vinh a trabalhando 
a ·Nação. 

Isso bem comprehendeu o Congresso Nacion al que , •votando naquelle m.omento 
o estado de sitio, quiz armar o Governo 'dos meios pré.cisos para contrarestar um a 
acção impatriotica que rastejava, precisamente, entre os elementos mais inconscien-
tes do povo brasileiro. 
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Armado com o estado de sitio, não teve o Governo 11ecessidade de praticar violen• 
cias contra quem quer que fosse, respeitando, de accordo com as promessas do mani-
festo ina ugural, todos os direitos e liberdades, e abstendo-se, siquer, de ·constranger 
os seus mais tenazes oppositores. 

Com a situação de mal estar que reinou no fim do a nno passado 
1

e durante 
o estado de sitio, coincidiu a passagem constitucional do Governo do Estado do Rio 
de J aneiro de um presidente que terminava o mandato para outro recentemente 
eleito. 

Havendo naque!Je Estado duplicata de assembléas e dualidade de presidentes 
reconhecidos, respectivamente, por uma e outra assembléa, o meu proposito era 
o de esperar que a successão se realisasse, para só então, no caso de se verificar a 
dualidade dos presidentes, entrar em relações politicas e administrativas com aquelle 
que fôra reconhecido pela assembléa julgada legal por voto expresso do Senado da 
Republica e parecer da Commissão de Constituição e Justiça da Camara dos Srs. 
Deputados. . 

Entretanto, na imminencia de graves aconteciment0s qu'e se prepa ravam para, 
no dia da posse, explodirem na visinha cidade de N!çtheroy, acontecimentos que, 
dada a situação anormal desta Capital, tambem tra~alhada por correntes subver-
sivas , não podiam deixar de se reflectir de modo prejudicial numa cidade que á de 
Nictheroy está ligada tão intima e estreitamente que, desta vez, como sempre, o 
estado de sitio comprehendeu ambos os lados da bahia de Guanabara, entendi pru-
dente prevenir a perturbação da ordem, que era fatal. E. para isto, sem inclinar-me 
por um ou outro dos pretendentes ao Governo do Estado, e, só com o patriotico 
intento de assegurar a paz publica nas duas cidades, que estavam sob o mesmo .reg i-
men do sitio, ordenei ao comm andante da Região Militar que tc•masse a,s providen-
cias necessarias áquelle fim, g~rantindo, porém, dentro da Mdem, as duas parciali-
daaes polif'icas que lá se degl11diavam. A posse realisou-se serenamente, e, a pezar 
de somente ter sido empossado no Governo do E stado o D r. Francisco Chaves de 
Oliveira Botelho, como o outro pretendente continuasse a protestar pela legitimidade 
da sua eleição, havendo mesmo recorrido ao Poder J udiciario, reconheci a autori-
dade daquelle, provisoria mente1 até que o Congresso N'acional, a cujo conhecimento 
o caso estava affécto, decidir-se de modo definitivo. 

SESSÃO DE 27 DE MAIO. 

Srs. membros do Congresso Nacional - Em obP.diencia ao § 3° do art. 80 da 
Constituição, venho relatar-vos as medidas de excepç·ão que julgei dev!'!r tomar, a 

bem da ordem publica , durante o período de 30 dias, em que o Dis-
Mensagem tricto Federal ~ a comarca de Nicthe.roy estiveram sob o estado de 

silio, votado pelo Congresso Nacional. 
A muito pouco se reduzir<fm taes medidas , conforme já deveis ter inferido da 

minha mensagem de 3 de maiq. 
Depois da amnistia concedipa aos revoltosos dos navios da esquadra, tendo dado 

!faixa, voluntariamente, grande numero de n'iarinheirns, que vagava m pelas ruas 
desta Capital, provocando dist4rbios e constituindo um elemento perigoso, de facil 
alliciação para movimentos subversivos, principalmente em um momento de evidente 
anormalidade, o Governo procurou enviar aos seus respectivos Estados esses ex-
marinheiros, e, áquelles dentrlj elles que, espontaneamente, quizeram · sahir desta 
cidade, concedeu passagem nos vapores do Lloyd Brazileiro, subindo, talveq; a ma i:; 
de 500, o~ bilhetes assim distribuídos pelo Governo . 
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Outros , po~ém, inveterados no arime, levados n'l agitação que nesta Capital 
reinavll, após os graves e inesperados acontecimentos que a haviam affli g ido, recu-
$aram daqui sahir , preferindo ficar vagando nesta cidade e viver de elementos de. 
exploraçã o inconvenientes. 

Evidentemente , t aes homens, de instinctos m á os, sem occupação, desor ientadoti 
pelos tristes succcssos de que haviam sido a.utores , r.ons tituhm nesta Capital um 
motivo de inquietação pa ra a ordem publica, sP.ndo certo, como pr.ude com precisão 
ser apurado, que a ma ioria delles se mantinha a inda com propositos de revoltas, 
vivendo em c;onéília bulos e conspirações , tanto que a P olicia , em uina casa em que 
se costumava m reunir, conseguiu apprehender não pequeno n,urnero de arm as. 

Deante da manifesta inconveniencia de perma necer nesta cid<rde , em tal mo-
mento, um tão crescido nurnern de homens desoccupados que, juntos a outros indi-
viduos desordeiros e contumazes no crime, con's tituiam urn a consta nte ameaça á 
ordem publica , re5olvi, . corno medida de prudencia e fund ado em o n. 2 do § 2º do 
art. 80 da Constituição, desterrar para o Acre os mais perigosos desses ex-ma rinhei-
ros e alguns dos indivíduos que a elles já se achavam ligados por naturaes e per-
versos instinctos. 

P a ra esse· fim, ma ndei freta r ao Lloyd Brazileiro o vapo r SatelUte , que, tendn 
tecebido a bordo os individuas destin ados aô desterro e a F,orça do Exerci to , comman-
dada pelo 2 ° tenente Francisce Mello, incumb\do da conducção dos presos, daqui 
pa rtiu no di a 25 de dezembro. 

Não foi intenção do Governo ati rar essa gente, sem prot:ecção e sem abrigo; nas 
florestas do Acre; não, o Governo quiz lhes p~oporciona r , , naquellas regiões, o tra -
balho indispensavel á sua subsistenci a : assim , ordenou que metade delles fosse en tre-
g ue á Cornmissão Telegraphica chefiad a pelp coronel Ca ndido R ondo n, que lhes dari11 
serviço e a outra metade á Companhi a Constructora da E strada Madeira-Mamore. 

De facto, lá .cheg ados-, foi cumprida a primeira determin ação quanto á Commis-
são T elegraphica; e, não havendo a Companhi a Madeir'a-Mamoré querido receber o 
resta nte dos dester rados, o cornma nda nte da Fbrça F ederal não os deixou ao desa m-
paro, mas procurou e con seguiu collocal-os em differentes seringaes. 

1 Dura nte a travessia desta Capital á M anáos, deram-se a bordo do Sa.tellite factos 
da mai or g ravidade, que determin aram, por parte do aomma nda nte .da Força do 
Exercito e seus offic.iaes , uma acção energ ica e ra.pida, no intuito de salva r as suas 
propri as vidas , a dos seus soldados e da tripul ação do navio. 

No Sa.tellite, alem das pessoas que seguiram pa ra o desterro, emba rcaram, 
volunta riamente, sete .ex-ma rinheiros que foram, na hora da part ida do vapor. 
apresentados pelo Deleg ado de P olici a , incumbido do emba rque dos presos , aos com-
ma nda ntes da Força F ederal e do navio, como passageiros que, li vremente, se desti -
n av~m ao porto do P a rá. 

Pois bem, estes sete individuos , em quem a Policia só via bôas intenções, 'fo ram 
os que, logo ao primeiro di a ce viag em, ent;aram em relações criminosas com o~ 
seus ex-ca maradas , no intui to de faze rem um a sublevação, e, mata ndo tod a a F orÇ·1 
F ederal, offioiaes e tripul ação do navio e aquelles que nã o adherissem ao seu male-
volo proposito, apossarem-se do vapor, para novos desatinos, 

Denunciado o f:;icto, o Comrn anda nte do contingente do Exe rcito, fazendo rigo-
roso inquerito, apurou a veracidade da de nuncia , assim como : q1;1e um dos ex-man-
nheiros, que iam em liberdade, já havi a passado aos seus camaradas prnsos , as armas 
e munições que pudera conseguir; que nos porões, onde estes se achavam, existia 
qua ntidade de mach adinhas; qu e um g rupo de ex-ma rinheiros dos mais ferozes -P 

audazes, celebres pelas suas façanh as, entre os qu aes estava Victalino José F erreira , 
accusado pelos seus camaradas, no inquerito feito a bordo, de assass ino do heroico e 
malogrado contra-almira nte Baptista das N~ves , incitava os ou tros á revolta , esta ndo 
todos promptos para a sublevação, ajudados pelos sete ma rinheiros que viajavam em 
liberdade. 

Deante de tal facto, o Comma nda nte do contingente fez recolher aos porõc;; 
estes oito m arinheiros e tomou medidas de extrema precaução 
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Mas, a medida, .ao envez de acalmar os animos, fez com que redobrassem <Js 
impetos ferozes daquella gente, continuando em attitud~ ameaçadora e de fr'anca 
conspiração, que podia ser levada a effeito, com successo, de um n.omento .pa ra outro, 
attento o estado de fraqueza da pequena força do Exercito, mda combalida não só 
pela constante vigília, como pelo muito que soffria com o enjôo, a que · os n;:voltosos, 
acostumados ao mar , eram indifferentes. 

Em face de urria situação verdadeiramente alarmante, ele imminente perigo e 
perfeitamente caracterizada - como de salvação e defes~ prnpria "--, o Comman: 
dante do contingente, apurando bem, com o testemunho de todos os officiaes de 
bordo e de ex-marinheiros, a completa responsabilidade dos ch efes do movimento 
de revolta em que, por dias, se mantiveram os presos, resôlveu , em conselho, tom ar 
medidas de suprema energia, unicas, no seu entendei• e ·nos demais officiaes, que 
podiam, em tão grande contingencia, conjurar os perigos a que todos estavam 
expostos. 

E, com as devjdas form alidades, como uma necessidade que se impunha , mandou 
fuzilar os ex-marinheiros : Henrique Pereira dos Santos, vulgo· Sete , que, segundo 
o plano d:l revolta, devia assassinar o commandante do Satellite; Nilo Ludgero 
Bruno, vulgo Formiga; ! saias Marques de Oliveira, José Alexanddno dos Santos, 
o passageiro livre qµe passou ar~as e ' munições aos presos ; Ricardo Benedicto, 
M'avio José de Bomfim, vulgo Jorge, Inglçz, notabi1iss'imo por muitos crimes; e 
Vitalino Ferreira, o assassino de Baptista das Neves. 

Os processos, que a bordo se fi zeram, fo ral)1 remettidos pelo Com mandanle rJo 
contingente ao Ministerio da Guerra, 'onde se acham. Por el'les se póde apurar a gra-
vidade da situação que a pequena força do Exercito, destacada a bordo do Satellite 
e trabalhada pelo enjôo, teve de a rrostar em frente de mais de 400 homens - verda-
deiras feras - capazes de tódos ºt crimes. 

A deportação desses quatrocentos e tantos indivíduos para regiões do Acre, foi 
a unica medida verdadeiramente de excepção que, durante o sitio, o Governo tomou . 

Na liha das Cobras, onde estavam presos soldados do Ba~alhão Naval e alguns 
marinheiros, deu-se, conforme já yos decl arei na mensagem de 3 de maio, a morte 
de 18 desses individuas, e, como pelas circumstancia5 especiaes em que tal f.acto 
se deu, desper tasse º.mesmo, suspeitas ás autoridades da Marinh'.l, foi aberto inque-
rito, estando o caso sub iudice. ' · 

Eis o que me c~mpre relatar-vos , em relação ás medidas d'e excepção, ·tomadas 
durante o e$tado de sitio, em obed\encia ao preceito constituciorul. 

Rio de J aneiro, 26 de maio de 1911. - HERMES R . DA FONSECA. - A' Com- · 
missão de Constituiç'ão e Justiça. 

SESSAQ DE 24 DE AGOSTO. 

Approva os actos do Governo prati cados durante o e'itado de sitio declarado pelo 
decreto n. 2.289, dç 12 de dezetpbro do anno passado; com parecer da Commissão 
de Justiça e voto em separacjo e emenda additiva dos Srs. Pedro Moacyr e 
Adolpho Gordo. 

Em obdiencia ao § 3° do a rt. 8p da Constituição, o Sr. Presidente da R epublic:,i, 
em mensagem de 26 de maio do cprrente anno, expoz as medidas de excepção que 

julgou acertado tomar 1:lurante o período de 30 dias, em que o Districto 
Parecer Federal e a comarca de Nictheroy estiveram sob o es tado de sitio votado 

pelo Congresso N~cional, nos derradeiros di as do anno passado. 
A competencia d,o Congresso llªra approva r as medidas de excepção tomadas 
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pelo Presidente da Republicá, durante o estado de sítio , não é these ·que tenha pas-
sado sem contestação. -Elia tem sido com ard·or impugnada no Senado Federal, sob 
fundam~nto de não h aver na Constituição da Republica artigo a lg um que sujeite 
á approvação do Congrf)sso os act0s do Executivo praticados durante o estado de 
sítio. Os .actos praticados por e.ada um dos poderes publicas, accrescenta-se, teem 
o seu merito intrínseco, valem por si, não tiram sua força jurídica da approvaçã9 
que possam receber de algum dos 0utros poderes . • 

Dahi concluem que, si os aotos praticados pelo Go".erno são conformes ao pre-
ceito constitucional, valem por si, tiram sua força da Constituição, que elles .respei-
tara1~ e nenhuma força ihes acar retaria a approvação do Congresso. 

S i, porem, contrarias a a lgum dispositivo constitucion al, falta competenCia <hJ 

Congresso pa ra approval-os, p0rque a Constituição não deu u nenhum dos poderes 
por ella creados a faculdade de a violar, porque isto seria o suicídio. 

Não é esta certamente a melhor in telligencia dos dispositivos constitucion aes 
que reg·em o assumplo. 

Exigindo · a• Constituição no § 3º do a rt. 80 que o Poder 'E xecutivo dê ao Con-
gresso Naciona l conhecimento motivado das medida_ de éxcepÇão adaptadas no es tado 
de sitio, certamente não prescrev·e.u uma formalidade tabelli&a; qui z, ao contrario, 
submetter ao julg '1mento ··immediato e forçado do ·c0ngresso essas medidas de excep-
ç:ão e, si ninguem ·contesta a competencia do 1nesmo Congresso para decretar a 
responsabilidade· presidencial, si entender que o Presiâente da Republica infringiu 
a Constitui ção, não· é tambem contestado que lhe assista a faculdade de julgar que 
o Governo agiu dentro dos limites da lei. Chegaríamos com a doutrina contrari::i 
á absurda consequencia de ter a · Constituição erigido. o Congresso Nacional em 
tribuna l siii generis , com a faculdade de condemnar, mas sem competencia pa ra 
a bsolver. 

A competencia ·do Co ngresso para approvar os actos praticados pelo PresidentP. 
da R epublica durante o sitio, não é, pois um a corruptel a, mas uma pratica perfeita-
mente jurídica, convertida com muita felicidade em um cannon do nosso direito 

constitucional. 
Essa attribu ição o Congresso Nacional tem inva riavelmente exercido, appro-

vando os actos praticados pe'1o• Governo durante o estado de sitio, pelos dec;; retos 
legislativos ns. 273, de 13 de junho de 1895, 503 de 30 de setembra de 18981 e x.g77 el e 
IT . de .setembro de 1905. . 

No primeiro Congresso Jurídico Brazileiro tentou-se um a reacção contra estes 
precedentes , mas these que pretendia destruil-os , não log rou approvação. 

Firmado preliminarmente que ao Congresso Naciona l incumbe examinar e J11l -
gar os actos pra ticados pelo Presidente da R epublica durante o esrado de sitio, cum-
pre á Commissão de Con stituição e Justi ça o dever de emittir seu parecer sobre !Is 
medidas de excepção adaptadas pelo Governo ·durante o estado de sitio decretado 
pelo Congresso em dezembro do anno passado . 

Expoz o Presidente da R epublica em sua Mensagem de .26 de ma io deste anno 
que, depoi s da amnistia concedida a0s revoltoso.s ·dos navios da esquadra, tenao dado 
baixa voluntaria'mente g rande nwmero de ma rinheiros que vagavam pelas ruas desta 
Capita l, provoca ndo disturbios' e constituindo um elemento perigoso de facil al li -
ciação para movim entos subversivos, o Governo procurou enviar aos seus respec-
·tivos Estâdos esses ex-ma rinheiros, concedendo passagens nos navios do Lloyd Br::i, 
r,ileiro aos que quizessem espontaneamente sahir desta cidade. 

Subiram talvez a 500 os bilhetes assim distribuidos pelo Governo. Outros, porém, 
não acceita ram esse alvi.tre, preferindo conservar-se nesta Capital, onde pretendiam 
faze·r vingar novos planos de revolta, conforme a ' policia poude apura r com precisão. 

Foi então que o Governo, usando da attribuição que lhe C(lnfere o art. 80 § 2 ° 

da ·Constituição, deliberou desterra r para o Acre os ma is perigosos desses ex-m a-
rinheiros e algun s dos indivíduos que a elles já se achavam ligados em um mesmo 

. pensamento. Para esse fim o Governo fretou a.o Lloyd Brazi leiro o vapor Satelli.te 
que, tendo recebido a bordo todos os indivíduos destinadas ao desterro e a força 



-266-

do Exercito commandada pelo 2° teneqte Francisco de Mel!o, 'daqui part.iu no dia , 
25 de dezembro, Assim procedendo, o Presidente da Republica agiu de perfeita con-
formidade com o preceito de citado § 2° do art. 80 da Constituição, que expressa-
mente consagra , entre as medidas de exce2ção adoptaveis em estado de sitio, o 
desterro pa~a qualquer ponto do territorio nacional daquelles que constituirem perigo 
para a ordem yuhlicm. A acção do Governo, durante o sitio, limitou-se, portanto, 
á pratica de u~ acto perfeitamente legal, opportuno e conveniente, contra o qual 
nenhuma reclamação surgiu. Accrescenta em sua alludida Mensagem o Sr. Presidente 
da Republica que, em viagem desta Capital para o Acre, sete ex-marinheiros que 
á ultima hora foram pedh- passagem a bordo do Satellite, entraram log-o em relações 
oriminosas com seus ex-camaradas no intuito de promover uma sublevação a bordo, 
e, 1-i;i ata ndo ·toda a força federal, officiaes e tripulação· do navio, apossar-se deste 
para novos desatinos. Depois de apurar o facto e de averiguar que as medidas pre-
ventivas adaptadas não cortavam o plano criminoso, e na impossibilid'ade de, por 
outros meios, evitar a consequencia que os criminosos almejavam, deliberou o· com-
mandante da força federal mandar fuzilar os 5ete a lludidos ex-marinheiros. 

Este. facto occorddo a bordo do Satellite, em meio da viagem, se reso lve em 
providencia da exclusiva iniciativa do com mandante da força federal; não é acto 
do Presidente da Republica, e, por isso, escapa á competencia judicante. do Congresso 
Nacional. O Governo teve conhecimento da facto pela volta do vapor, quando já 
líavia cessado o estado de sitio, e, portanto, não é passivei considerai-o acto do 
Preside nt~ da Republica, praticado no período do sítio, para englobai-o no julgamento 
que o Congresso deve pronunciar. 

Em consequencia, a Oommissão de Constituição e Justiça é de parecer que 5e 
adopte o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional d:ecretà : 
Artigo unico. Ficam apprcivados os actos do Governo pratic:idos durante o estado 

de sitio declarado pelo decreto n. 2.289 de 12 de dezembro de anno passado. 
Sala das Cornmissões, 16 de agosto de 191 r. - FREDERICO B0RGES, presidente. 

- ASTOLPHO. OUTRA, relator. ~ Pon-ro SOBRINHO. --' LAMENHA LINS. - FEL!SBELLO 
FREIRE. - TEIXEIRA DE SÃ. 

Voto em separado dos Srs. Pedro Moacyr e Adolphô Górd•l. 
A Mensagem do Sr. Presidente da Republica dando conta ao Congresso Nacion al 

dos actos praticados durante o estado de sitio, decretado em dezembro do anno pas-
sado, foi por nÓ$ estudada sem paixão politica, sob as inspirações âa 

Voto em justiça, do zelo ' pelo credito da civilização brazileira, e do respeito in-
transigente á verdade. 

separado Infelizmente desse exame calmo não resultou· para nós o prazer de 
poder subscrever o bili de indemnidade absoluta que é o projecto i:lo 

íllustrado relator, acceito pela maioria da Commissão, mal S. Ex. terminou a leitura 
do seu trabalho na sessão anterior . · ~ 

Mensagem ' e 'parecer lev11ntaram, pelo contrario, no nos<;o espirita as mais 
graves difficuldade~ para urna approvaçiio incondicional de tudo quanto á sombra . 
do estado de sitio os agentes do Governo praticaram ~ que até hoje tão profundas 
impressões de indignação e tri:;teza gerou na consciencia do paiz inteiro. 

Começaremos por advertir ' que o parecer não observou a formula geralmente 
consagrada pelos precedentes pa redacção dos project.os approbativos dos estados 
de sitio e em uma phrase g loba) declarou que ficam 'apr,rovados os actos do Governo, 
sem disti~guir entre o chefe s4premo do Governo e 0s seus agentes. 

Ora, o proprio texto constitucional, art. 80, § 4°, enumera, além do chefe do 
Estado, "as a utoridades que tenham ordenado essas medidas (de excepção) e que 
são responsa\'eis pelos abusos comrnettidos >>. 

Nos consideranda, o parecer teve o cuidado de destacar .a acção do Marechal 
Hermes da que tiveram as pessoas ou autoridades por S. Ex. incumbidas de conduzir 
os desterrados para o extremo norte, mas não querendo, ou não podendo na actual 

emergencia politica concluir cortra a conducta dos referidos agentes do Governo, 
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o illustre relator no seu projecto de lei nivelou, confundiu o Presidente da Republica 
e os seu-; agentes e a estes, porta nto, exculpou ·por fqrma indirecta. 

Releve-nos a maioria da Commissão que adoptemos, a bem da verdade e do 
proprio Governo, um criterio diverso. 

Não ha duvida que o Marechal Presidente podia desterrar quantos cidadãos 
entendesse nocivos á ordem publica durante o sitio, desde qce lhE..; houvesse aput:ado, 
com investigações seguras acima de paÍ/<Õ~s e odios, qualquer gráo de responsabili-
dade na anterior sublevação naval, ou qualquer temibilidade como elementos capazes 
de perturbar ainda a sociedade naquelles dias difficeis. 

O Marechal p~endeu , fretou um navio, deportou nã<l importa quantos, e n'omeou 
agentes de sua confiança para a escolta dos dete~rados até ao extremo norte da 
Republica. Tudo isto foi feito, muito legalmente, ernbora pudessem ter occorrido 
excessos, perseguiçí'•es e injustiças, no uso de facu ldades extraordinaiias outorga_das 
pelo Congresso. 

E até ahi a acção pessoal, dir~çta do Sr. ,Presidente da R epublica não merece 
reprovações. 

Mas o qwe é inconfondivel com as medidas geraes taxadas pela nossa Consti-
tuição vasada em um amplo molde liberal quanto a estados de sitio, é a execução, 
e o conjunto de ~ctos pra ticados pelos agentes do Presidente no desempenho da 
commissão recebida. , 

Si esses agenfes violaram as leis, excederam as ordens do Governo, offenderam 
direitos e garantias que mesmo em estado de · sitio são inviolaveis, si "commetteram 
abusos n, - a phrase da Constituição, não é licito ao Congress~ Nacional approvar 

esses excessos, acober1ar os crimes e decreta r a impunidade definitivá dos possíveis 
culpados, sejam elles quaes forem . 

Vem a pel1o recorda r a Jiçãe dos eminentes publicistas. 
"Respecto de los actos que formam la na turaleza excepcional del estado de sitio, 

es régia de nuestro derecho publico , sancionada por la interprc.tacion parlamentaria 
y judicial, que no existe la responsabilidad, porque se ha procedido d1:1ntro de la 
natura leza dei poder mesmo. n Gonzalez - 1\1. da la Const. Arg. 25t. 

«La irresponsabilidad dei abuso, dei delito, no puede concebirse en pueblo 
alguno organisado, y el abuso y el delito en el estado de sitio es el abuso y e! d.elito 
en cualquier de los actos ordinarios de la vida civil. " Aic0rta Garanh. Const. 
pag. 26i. 

Veja, bem a 1llustre Commissão que não condemnamos a, p1iori os agentes do 
Go,·erno. Si eHes estão sendo victimas de grave injustiça , podem varrer a sua testari a 

sómente por meio de um processo ao qual sejam submettidos e em que se defendam 
<l as accusações tremendas que a propria Mensagem se encarregou de avivar. 

Effectiva mente, em sub~tancia, a M'ens~gem refere - que além das centenas de 
ex-marinheiros da revolta de novembro foram embarcados como passageiros livre_s 
ou voluntarios (sic), a bordo do Satellite mais sete individuos ex-m :;idnheiros, --
que esses. individuos, apezar de apresentados pela policia, levanim para bordo armas 
e munições (nã'o se sabe como illudiram a vigilancia policial); - que em viag-em 
tramaram com os deportados uma sublevação com o intento de mata r a escolta e a 
tripulaçã0 .e toma r o navio oara a pratica ele «novos desatinos» ; - que, denunci ada 
ao chefe da escolta essa conspiração, o officiaJ fez logo · um rigoroso inquerito e veri-
ficou a veracidade ela denuncia, pelo que foram log o os sete passageiros livres mettido~ 
no porão; que, depois disto, verificou o commandante da escolta,, com o testemunho de 
todos os offioiaes de bordo e de ex-·marinheiros, que todos os deportados, mais de 400, 
eram capazes de assalta r a guarnição, pequena e «combali fila pelo enjôo,,; que, 
então reuniu um conselho de guerra «com todas as fo rmalidades», decidiw o fu zila-
mento dos .sete homens, cujos nomes a Men.sagem declina, e executeu incontinen te 
a sentença. 

Porta nto em face da exposição constante da Mensagem e dos pr incípios de dou-
trina e disposições terminantes da lei, os fuzilamentos ' hão foram determinados pela · 
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suprema · necessidaile de evitar mal n;iaior, ou da legitima defe7.a, porém, consºÜtÚir
0

am 
a execução de uma sentença profedda pelo commandante da escolta em conselho. 

Não havia em acto revolta alguma, quando foi deliberado fuzilar certo numero 
de ex-marinheiros. 

Os dous inqueritos procedidos a bordo e os a utos de julgamento e execução da 
sentença não vieram no Congresso. Porque? ! 

O Senador Urbano Sa ntos, proeminente 1nembro da maioria goveniista rio 
Senado, resFJondendo as extraordinarias orações de Ruy Barbosa , decla1'ou olli cia,. 
mente - que o GoveFno não assumia a responsabilidade dos factos oocorridos H 

bordo do Satellite ~ que o tenente comman dante da escolta ia ser submettido a con-
selho de guerra, ao qual seriam remettidos aquelles documentos. 

As palavras e o formal ' compromisso do illustre Senador, incapaz de fallar em 
assumpto tão grave sem a expressa autoriza~iío do Governo, valem por uma revo-
gação do elogio ma ndado lazer áquelle officia l em ordem do dia do Exercito, e que 
causou a maxima surpresa em todos os g rupos sociaes. 

Torna-se; pois, abso lutamente imprescindivel para a honra do Governo e para 
a saJv.aguardà dos habitantes . deste paiz que sejam eh:1cid adas e. resolvidas em pro-
cesso legitimo perant~ a auto ridade competente as seguintes questões : 

r . o Os factos narrados pelo commandante da esoo l t~ são verdadeiros? 
z.º Assisti a-lhe o direito de reunir a borelo um co nselho de guerra e manda r 

fuzi lar um g rupo de civi s, desterrados por motivos politi c;os, confi adO"s á sua g uard '1 
com destino a determinado ponto do territorio nacional? 

3. 0 Neste processo foram observadas as form a lidades essenciaes e podi a o chefe 
de escolta promover a eJliecução immediata da sentença, sem recurso a lgum? 

Dentro desse ligeiro question ario, podem ser levantadas outras questões, que 
entendem .;om toda a organizaç~o do nosso direi to e elo nosso processo no tocant~ 
ás. g ara ntias mais e/ementares d~ vida de todo cidadão brazileiro. 

N_o plenario, discutiremos nm i de espaço o que ahi fica esboçado, e attenderemos 
a outros topicos e aspectos da mensagem sobre o sit io . 

Approvar em g lobo a ,deporta~ão dos ex-m arinheiros e os fuzilamentos, sem deixar 
pelo menos justificada a necess idade dessa medida de sa ng ue tomada contra individuos 
p1·esos e algemados: em a lto ma~, é pra tica r um acto q ue, a lém de constituir intole-
ravel atténtado contra o direito e os principios de. humanidade, abre um a porta, bem 
l arga, para os mais ferozes abusqs e impunidades , e subverte pela base o regímen de 
gara ntias constitucionaes, sem as quaes não ha vida. publica passivei. 

Cumpre ainda notar que, no seu final, a mensagem a llude ao que se passou na 
ilh a das Cobras nestes ten:rws : 

cc Na ilha d.as Cobras, onde ·estavam presos soldados da Batalhão Naval e a lg uns 
ma rinheiros, d.eu-se, conforme já vos declarei na ll]ensagem de 3 de maio, a morte 
de 18 desses indivíduos; e como, pelas ci-rcwnstan.cias especiaes em que ta l facto se 
deu, despertasse o mesmo siispeita ás autor icl :otdes dá ma rinh a , foi a.be·rto in.querito, 
estando o e.aso · su.b judie e. n 

Si uma simples· sr.speita determinou a aber tura de ul:n inq uerito e o processo, a 
que está respondendo o ex-com'ma nilante do Batalhão Naval, a confissão dos fu zila-
mentos do Sa.tellite deve, coni mfl iori a de razao, . impor ao Governo a obrigação ·de 
apurar em processo regul ar a respon sabilidade do respec1 ivo autor, como, a liás, 
já se comprometteu a fazer o Senador Urba no no discurso pa ra defesa do mesmo 
Governo. 

A acceitação do projecto1 ta l como se acha concebido, impede ao Sr. Presidente 
da R epublica o cumprim ento do s~u dever. 

Nes tes termos, julgamos ind\spensavel apresentar ao projecto o seg\1inte add i-
tivo: 

Depois do art. 1 º : 
Art. 2. 0 Não fi cam comprehendidos na approvação 2 que se refe re o artigo a nte-

rior os actos de fuzilamento praticados a bordo do vapor Satell1:te, bem como outros 
quaesquer praticados no ponto para onde fo ram os desterrados, devendo ser os res-
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pectiyos agentes S!ibmettidos a prpctisso criminal perante as autoridades competentes, 
ás quaes o Govern'o remetterá os inqueritos, relatorios e ma is documentos referidos 
em sua mensagem de 26 de maio d_este anno. 

Sala das sessões, 23 de agosto. de 19u. - Pedro Moacyr. - · A.dolpho Gordo. 

SESSAü DE 28 ·DE AGOSTO. 

,, 
O Sr. Antunes Maciel (1) - Sr. Presidente, os illustres companheiros meus 

da opposição q:1_e deviam tomar a palavra neste importante assumpto, por circum-
stanc\as super.iores á sua vontade, não puderam comparecer, entre 

2.ª.disc. do elles, os dous distinctos signatarios do voto em separado acompan-
hapo da emenda que propuzeram ao projecto ora em debate. 

projecto 138 Forçado, col\lo sou, a occupar-me do assumpto, devo, por inteira 
lealdade, declarar á Camara que as observações que vou fazer são 

de minha exclusiva responsabilidade, e o voto que emittir tem igual cunho de persona-
lismo, porque meus dignos collegas da minoria ainda a respeito não tomaram uma 
deliberação definitiva. Esperavamos algumas horas de discussão para, depois de 
devidamente esclarecido o alcance q~1e o projecto proposto· pela Commissão possa ter, 
deliberamo'S sua acceitação sem mçidificações, ou com modificações, ou sua rejeição. 

Feitos estes resguardos da responsabilidade dos demais membros da minoria 
qua nto ao que vou dizer, começo por manifestar á Camara ter ficado surprehendido 
com o projecto apresentado pela nobre Commissão, o qual, parece-me, á vista d'l 
mensagem do illustre Presidente da Re!Jublica dirig,ida ao Congresso na abertura 
de sua sessão, não tem razão de ser. 

Disse S. Ex. nessa mensagem : . « Arn'iado com o estado de sitio, nÚo teve o 
Governo necessidade de praticar violencias contra quem quer que fosse, respeitando, 
de accôrdo com as promessas do manifesto inaugural, · todos os direitos e liberdades 
e abstendo-se siquer de constrangir os seus mais tenazes oppositores. » 

, Ora, si o Gowrno não teve necessidade de praticar violen~ias contra quem quer 
que fosse; si · respeitou todos os dir.eitos e liberdades, todas as garantias constitu-
cionaes que e[le estava autorizado a não observar, caso facto> viessem demonstrar 
que havia algLiem ou que havia turbas interessadas ·na perturbação da ordem publica; 
afinal, si o Governo,_ como se deduz de sua decla1:ação á Carrara, não lançou mão 
de medid a alguma excepcional durante o esLado 'de sitio, como apparece hoje um 
projecto de lei approvando os ªftos por ell e práticados durante o estado de sitio r 

O SR. FEL!SBELLO FREIRE - O que tem uma cousa com outra? 
O SR. ANTUNES MACIEL - Tem apenas que uma exclue a outra. 
O Governo diz na Mensagem «que não praticou acto algum de violencia » ... 
O SR, FEUSBEI:LO flllllRE - 1sto não quer dizer que não lenha praticado outros 

actos. 
O SR. ANTUNES MACIIlL -- Actci de violencia ? 
O SR; FELISBELLO FREIRE - Este é o poder discrici-onario que não foi aprovei-

tado para faze r actos de violencia'. 
O SR. ANTUNES MACIEL - Este é o podÚ cliscr icionario como diz o nobre Depu-

tado, mas não tanto discricion ario como elle di l porque tem os seus limites na Con-
stituição. Armado com este poder que lhe dá direito de lançar mão de medidà; 
excepcionaes, não lançou mão dellas um a vez que declarou que nenhum a violencia 
violencia ao direito, não é só violencia á pessoa - - praticou. 

Não ha, portanto, motivo alg um para se 'approvar actos que não praticou-. 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador .. 
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O SR. FEL!SllELLO FREIRE - · Por esta theoria chegamos ao maior dos absurdos. 
o SR. ANTUNES MACIEL - Qual é? 
O SR. FELISBELLO FREIRE - E' que se suspende absolutamente "o funccionamento 

dos poderes politicos da Republica durante o estado de ·sitio e entretanto elles preci-
sam funccionar. E' uma conclusão absurda a que chega V. Ex. 

O SR. ANTUNES MACIEL - Um de nós dous chega a uma concl usão absurda. Eu 
não quero asseverar que seja V. Ex .. 

Mas, digo eu : o Governo, ostentando nesta phrase, r.este conceito, a convicção 
de todo o poder de que estava armado dizendo que nenhuma violencia praticou, o 
que declara é que nenhuma medida de ~xcepção,_ isto é, nenhuma daquellas violcncias 
que a lei autoriza, considerada sob o ponto de vista excepcional, foi praticada por 
elle e o parecer de V. Ex. diz isso mesmo .... 

O SR. FEL!SBELLO fREIRE - A medida de excepção é a propria decretação do 
estado de sitio. 

O SR. ANTUNES MACIEL - V. Ex. entende assim, mas a Constituição en tende 
de modo diverso porque, dep.ois de autorizar a decretação do estado de siti-o, declara 
mais as medidas de excepção que forem tomadas depois de decretado o estado de 
sitio. Como é que a unica medida de excepção é o estad'o de sitio? 

Não. O estado de sitio é uma situação excepcional, limitado a certo territorio, 
digamos assim, podendo na concessão que o Congresso faz ao Presidente da Repu-
blica ou que elie toma por si, na a usencia do Congresso, praticar medidas que teer'n 
o seu obstaculo na propria Constituição, a qual declara que, em relação ás pessoas á 
repressão constará· ou da detenção ou do banimento para qualquer logar do territorio 
nacional. Estas são as medidas de excepção de que falia a Constituição. 

O SR. FREDERICO BORGES - Estes actos não foram praticados? Estas medidas 
não foram tomadas pelo Preside1te da Republica. 

O SR. ANTUNES MACIEL - Fqram tomadas pelo Presidente da Republica segundo 
mensagem que posteriormente v·eiu ao Congresso, 

o SR. FONSECA HERMES -- Usou de prerogativa sua. 
O SR. FREDERICO BORGES' - E' sobre essa mensagem que a Commissão se pro-

nuncia; não sobre a mensagem cjirigida ~o Congresso na abertura da sessão legis-
lativa. 

O SR. ANTUNES M:AC!JlL - Vqmos por partes: V. Ex. não póde negar que nesta 
mensagem, na referencia feita ao estado de sítio, por ella nenhuma medida de excep-
ção foi tomada. · · ' 

Posteriormente o Governo, qando conta do que praticou durante o estado C(e 
sitio, na mensagem de 26 de maio, si não me engano, relatou que tinha decretado 
a detenção preventiva de uns individuo~ e o banimento de outros para o Alto Acre. 

Na primeira mensagem nada disto constava. Quem a lesse de boa fé não podia 
sinão acreditar que no melhor dos m.undos tinha corrido o periodo do estado de sitio. 
Portanto, eu digo: com surpresa vejo por aqu i transitar projecto de apprnvação de 
actos, dos quaes nem a mais leve noticia se dava na mensagem inaugural e a cujo 
respeito se pronunciava o Poder E;xecutivo de modo que parecia nada ter occorrido, 
nenhuma medida de excepção ter sido tomada. 

Eu não digo debald~, eu não digo só para demonstrar ou inculcar uma con-
tradicç.lo entre as duas _mensagens. Não_; eu menciono essa parte da mensagem de 
inauguração do Congresso Nacionfll para dizer, com o maior pezar, que nell a vej•l, 
depois dos factos conhecidos, praticados duraqte o estado de sit io, si não o 
intuito, ao menos um esquecimento de dizer a verdade, ao paiz, sobre o que tinha 
occorrido durante esse período. · 

O Sr-. FONSECA HERMES - Nijo apo iado. 
O SR. LINDOLPHO CAMAHA - Tanto que a mensagem posterior foi .quasi que 

extorquida. 
O SR. ANTUNES MACIEL - E depois que se começaram a conhecer certos factos 

de maior gravidade; e depois que a imprensa e a lgum as v~zes, no Parlamento, l~van
taram-se pedindo conta de factos ljediondos, foi que o Governo se lembrou de man-
dar a mensagem, que devia ter mandado na abertura da sessão. 
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O SR, fONSECA HERMES - Quem marca o dia em que deve vir? 
l ' O SR. Ar>TUNES MACIEL - Quem marca o dia são as conveniencias publicas. 

O S·R. FONSECA HERMES - A Constituição não marca. 
O SR. ANTt.JNEs MACIEL - E' a comprehensão que ·tem o Governo, é o dever que 

tem de não conservar em sigil10 factos hediondos, como os praticados · a bo'rdo do 
Satdlite. 1 

O SR. FONSECA HERMES - ·Praticados pelo Presidente da Republica? ' 
O SR, ANTUNES MACIEL - E' o Governo que não quer, sobre seus hombros, nem 

'ªº menos a desconfiança de que possa acobertar criminosos, como entretanto estava 
correndo que fazia em relação. ao responsavel por esses criminosos assassinatos do 
Satellite. · 

Foi depois que aqui, ~o Parlamento, como na imprensa, se denunciaram os 
1 

acontecimentos lugubres e' tão deploraveis da nossa cultura moral, 'foi então que 
houve lem.brança, aliás não suggerida por membro do Governo, talvez suggedda por 
pessoa ,que não pertence ao Governo, apezar da intimidade de suas relações com eJle, 
foi •então que appareceu a mensagem em virtude do compromisso tomado, nesta 
Camara, pela honrada palavra do illustre leader da maioria, que nos disse que :i 

Governo mandaria uma mensagem, com tódas quantas informações lhe fossem 
exigidas, relatando as medida'S de excepção tomadas durante o estado de sitio e 
especialmente pronunciando-se sobre os actos criminosos praticados a bordo ifo 
Satellite. 

Não foi, portanto, um acto expontaneo do Governo que nos trouxe agora a con-
fissão das meilidas .de ·excepção tomadas durante o estado de sitio. 

O que foi de expontaneidade do Governo ioi a sua mensagem primordial. 
Essa outra foi arrancada sob a acção da animadversão pµblica (não apoiadCJ) 

que estava cahindo sobre a propria pessoa do Presidente da Republica, que sou 1J 

primeiro a absolver de quaequer culpa, nesses attentados hediondos, praticados nesse 
terrível navio, onde foram fuzilados, sem fórma ·nem figura ... 

O SR. FONSECA HERMES - Não vale a pena discutirmos os àctos praticados por 
eJle, desde que S. Ex. o absolve. 

O SR. ANTUNES MACIEL - V. Ex. tomará a palavra e me convencerá. 
O SR. FONSECA HERMES - E' V. Ex. quem o diz; si já o absolveu, não vale a 

pena discutir. · 
O SR. ANTUNES MACIEL - V. Ex. apressou-se. 
O SR. FONSECA HERMES - Estão em discussão os actos do Presidente da Repu-

blica; desde que V. ·Ex. o absolve, não ha o que discutir. E' logico. 
O SR. ANTUNES MACIEL - Sr. ·Presidente, V. Ex. faça o favor de informar'me 

o que é que está em discussão. 
Não é ao mesmo tempo o' parecer da Commissão, o voto em separado e a emenda 

ao projecto? 
Tudo isso está em discussão, como tàmbem · está em discussão uma emenda man-

dando processar e julgar pelo poder competente a pessoa que commandava no 
Sn.tdz.ite a força que conduzia os desterrados . 

O SR. FONSECA HERMES - A emend a não tem que mandar processar. Isso escapa 
á nossa competencia. 

O SR. ANTUNES MACIEL -- Eu estou positivamente dentro da orbita traçada 
pela nossa Constituição. Eu abso lvo o Sr. Pres idente da Republica do crime do 
.Satellite; mas dahi não se póde concluir que vá ao ponto de absolver a autorid ade 
dessa tristíssima jornada. 

O SR. FONSECA HERMES - Quando. formos juizes desse processo, condemnaremos 
ou absolveremos. 

O SR. ANTUNES MACIEL - E para que eu possa absolver o Sr. Presidente da 
Republica desse facto, preciso dizer .quem é o autor do crime do Satellite; pr.eciso 
dizer, por um unico modo, pela lei, que esse crime é de responsabilidade de outrem e 
não do Sr. Presidente da Republica. 

Tencionava dizer muito poucas palavras com a cordura do meu tempe~amento. 
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Mas os apartes com que sou ho,nrado obrigaram-me a desviar· do rumo que desejava 
seguir nas observações que venho fazendo. Voltarei a ellas, promettendo ao illustre 
leader que, contra todos .os meus propositos, quando dignar-se demonstrar-me que 
minhas proposições são erradas e inconstitucionaes, me encontrará ou para ·confessar 
que errei e acceitar as suas opi.niões ou, ao contrario, insistir nas minhas convicções 
e sustentar as idéas que tenho sobre esse assumpto. 

O SR. FONSECA HERMES - Não tenho a pretenção de demonstvar que V. Ex. 
er rou. 

O SR. ANTUNES MACIEL -- Dizia eu, Sr. Presidente, que o Governo nenhuma 
medida de excepção tinha determinado, segundo a mensagem de 3 de maio do cor-
rente anno; entretanto medidas de excepção foram tomadas por autoridades, quer 
em Nitheroy, quer aqui no Rio de Jan.eiro. 

Que o Sr. Presidente da ReP.ublica as não autorizou muito bem lhe. ficava dieer; 
que elle nenhuma medida de e:lijcepção tinha decretado, na mensagem então em que 
viesse relatando esses medidas tomadas pelas autoridade, seus agentes, declararia 
quaes as que o foram. Nestes ternios, ficava perfeitamente discriminado o que podia 
ser do honrado Presidente da Republica e o que podia ser das autoridades a elle 
subordrnadas. Não o fez. 

Na mensagem de 26 de maio é que vem dizendo que viu-se obrigado a desterrar 
para fóra desta Capital, a bordo do Satellite, máas elementos, pregoeiros de desor-
dens, não sei si mais ou menos ligados aos ex-marinheiros que haviam feito a revolta 
naval. 

Tomou a si a responsabilidade dessa decretação de prisões e desterro para o Alto 
Acre; não quiz, porém, para si a responsabilidade dos factos occorridos a bordo co 
Satellite, sobre· os quaes, aliás, elle havia se pronunciado franc~mente, condemnando-
os. Isto não diz a mensagem, mas daqui ha pouco eu direi quem o disse. 

Foram estes os unicos faftos e~~rao«dinarios oocorridos durante o estado de sitio, 
quer ordenados P.elo Presidentf da Republica, quer praticados por agentes seus expon-
taneamei:1te, sem ordens suas. 

Eu, porém, recordo-me qpe durante o estado de sitio, em Nitheroy, o palacio elo 
governo foi' tomado e imped\da a entrada do respectivo presidente, assim deposto 
11 !1 vespera de cessar legalmente a sua funcção presidencial. 

O Sr. Presidente da Republica não foi certamente quem ordenou esta violencia; 
pelo contrario, eile disse na sua mensagem que mandou para alli forças unicamente 
para evitarem que os dous pr~tendentes á suécessão governamental, ou os seus am i-
gos, travassem conflictcis nu ~1a occasião de vida inteirament~ anormal para o Rio 
de Janeiro e para a cidade vis.inha; que as suas ordens forarp da mais estricta impar-
ciá!idade entre os dous grupo~; que, provavelmente, cada qual pretenderia assumir o 
governo julgando-se o eleito. 

Entr·etánto, o pres idente, cujas funcções findavam, veiu declarar e é de notorie-
dade e verdade incontestavel que, querendo penetrar no dia 30 ou 31 no palacio 
presidencial, um official, cujo nome ignoro·, mas -que commandava a força f~dera11 
impediu-lhe a entrada, ou declarou-lh e que si entrasse não poderia mais sabir. 

O SR. RAur. l'EllN/\NDES .,-- Peço licença para ponderar que não é vercladeirn a 
infor.mação que deram a V. Ex. de que a entrada do presidente do Estado foi impe-
dida i10 palacio. 

O SR. ANTUNES MACIEL - Foi o que elle declarou. 
O SR. RAUL FERNANDES -- Não é verdadeiro o facto. 
O SR. Luiz AIJOLPHO - N,ão era impedida a entrada; mas i:.ra impedida a sabida . 
UM SR. DEPUTADO - São boatos falsos. 
O SR. ANTUNES MACfEL -- Ha muitos boatos falsos; mas um boato considerado 

corno uma denuncia, como uma queixa, não póde ser considerado boato falso : eile 
dá lagar á investig~1ção por P"lrte do poder superior, a inquerito. Pois si um official 
é accusado ·de ter feito isto,, o flUe se devia immedia tamente faz·~r era tirar informa-
ções, averiguar si o facto se linha passado. 

O SR. Jo.fo VESPUClO - guando ha queixa. 
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O SR. A:NTl!JNES MACIEL - Entlio V. Ex. entende que q!.!alquer funcc'í.:mario 
publico contra o qual appareça um boato, por exémplo, que na repartição de policia 
deu escandalo, V. Ex. entende que se deve esperar que appareça queixa? 

O SR. JoÃo VESPUCIO - S1 a gravidade· do escandalo fôr tal que determine um 
procedimento sem queixa .... 

O SR. ANTUNES MACIEL - Ha nada mais grave do que impedir a um presidente 
a entrada no palacio? · 

O SR. RAUL FERNANDES - Esse facto realmente seria da maior gravidade, mas 
não é verdadeiro. 

' O SR. ANTUNES l\IAcmL - Pois be'm, eu não affirmo sinão que houve esta queixa, 
e ao Governo Fede:·al cumpria indagar do commandante ' da •orça alli postada si o 
1acto era verdadeiro, pois que contra elle havia esfa accusação . . 

O SR ; RAUL FERNANDES :-- Eu lembro á V. Ex. que o Sr. Paulino de Souza, 
nosso coilega, insuspeitissimo para fallar deste caso, queixou->e aqui, em discurso, 
que havia ordem prohibindo a entrada em Palacio, a partir de 3o ' a 31, á pessoas 
extranhas; ao presidente, não; a este era livre a entrada e sahida. 

O SR. Lurz AuoLPHO - Entrada e sahida não; não pod;a sahir. 
O Sn. ANTUNES MACIEL - Este facto, denunciado da tribuna, eu ignorava. 
Mas, fosse ou não, desde o momento em que o presidente do Estado do Rio 

janeiro, porque era presidente, veio declarar que alli não . poude penetrar, porque 
fôra impedido por um oflicial que cornmandava a companhia ou ala de batalhão que 
estava sitiando o ralacio, o que restava ao Governo, que nã·1 queria assumir a 
responsabilidade de semelhante facto, era mandar ouvir o official, inquiril-o sobre 
a verdade da denuncia. Elle não precisava de queixa de ninguem para fazei-o, para 
eximir-se de uma re;.ponsabilidadê; da execução de um acto cuja pratica não ordenara. 

O .meio que elle tinha de · fazei-o era inquerir do proprio official accusado si o 
facto se havia . dado. 

Entretanto, em nunhuma das mensagens se men<..iona este acontecimento que, 
como disse o proprio nobre Deputado, existindo, ' é caracterizado como um facto ' 
gravissimo, por ser a deposição virtual do 'governo do Estado. 

o SR. RAUL FERNANDES - Facto que eu contesto, 
O SR. ANTUNES MACIEL - Sim, senhor·, V. Ex. contesta o facto, mas não desco-

nhece a gravidade que elle teria si fosse verdadeiro. 
Appareceu a denuncia delle, mas ninguem inqueriu, procurou saber si era verda-

deiro ou falso. 
Outros factos occorreram crei-> que ·esses bem verificados, dariam Jogar a 

rigorosas investigações sobre a verdade das accusações que elles suscitaram. Entre-
tanto, são todos considerados factos mínimos. 

Esta mesma caça, em massa de quatrocentos, quinhentos, seiscentos ou mais 
indivíduos nas ruas do Rio de Janeiro para serem deportados, isto dava lagar a que 
se examinasse si nessas deportações, havia ou não occorrido graves abusos, porque, 
pela propria compósição dessa massa deportada se vê que muitos abusos deviam ter 
sido commettidos. 

O estado de sitio foi dado para restabelecer a t;·anquiliJ::tde publica alterada. 
Realmente, naquella occasião, foi concedido para que o Governo pudesse expur-

gar, sem aquellas efficazes, mas demoradas garantias constitucionaes, pudesse 
expurgar do meio social os turbulentes, os que tivessem ligações com esse movi-
mento, felizmente confiscados inteiramente em duas classes : a dos marinheiros na-
cionaes e a dos fuzileiros navaes. Mas, tudo quanto excedesse d.~ste ponto, quaesquer 
outras medidas que não tivessem por objecto satisfaLer o fim primordial do estado 
de sitio que era o restabelecimento da ordem publica, qt1aesquer outras medidas não 
teriam absolutamente justificação. 

Entretanto, muitas se tomaram, mas eu dellas não me occuparei agora, porque 
o meu fim é exclusivamente manifestar que, sob este m.pecto, a emenda apresentada 
pelos representantes da minoria na Commissão de Justiça pelos eloquentes Deputados 
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Srs. Adolpho Gordo e Pedro Moacyr, conforta aos que teem desejo de ver tiara, 
francamente tomada por esta C~mara a responsabilidi,de de seus actos, conforta a 
estes, porque a emenda dá Jogar a que a Camara venha approvar, siquer homologar, 
ractificar, applaudir, se tanto entender, os actos exclusivamente do Presidente da 
R epublica , ou si esta Camara, á sombra da approvação dos actos. do Sr. Presidente 
da Republica, quer tambem incluir a absolvição de factos hediondos, cuja legiti-
mação ainda absolutamente 'não está reconhecida p~r poder algum. 

O Sr<. RAUL FERNANDES - O parecer da Commissão excl!!e esta hypothese. 
O Sr<. AtffUNES MACIEL - Diz o nobre Deputado que o parecer da Commissão 

exclue esla hypothese. 
Não exclue, digo eu, visto que falla do q1so do Satellite e não lhe dá solução 

nenhuma. 
(Ha miiitos apartes.) 
O SR. FREDERICO BORGES _:__ O projecto de lei diz apenas que serão approvados 

os actos do l:'resid<::nte da R epublica praticados durante o estado de sitio. E' isto 
o 'que diz o projecto. 

o SR. ANTUNES MACIEL - Porque? 
U SR. l'REDEll.lCO BoRGEs - .l:'orque os outros não são da competencia do Con-

gresso Naciohal. ' 
O SR. !\NTUNE!:> MAcIEL - Não serve '\' razão ... 
O SR. FREDERICO Bo,RG'ES - E' razão de competencia altamente jwridica. 
O SR. ANTUNF.3 MACIEL - Não é razão de compf! tcncia alguma. 
O S1<. F,REDERico BORGES - E' questão preliminar. 
O SR. ANTUNES MACIEL - Vamos por parte~. O Congresso Nacional approva 

os actos praticados pelo Presidr".te. d,a Republica , mas não approva os actos prati-
cados pelo• agentes do Poder fXecutivo, e todas as tórmas anteriores de decretos 
approvavam os .actos de ambos. 

l<ecordo-me de que no temHo do marechal Floriano Peixot·l os actps pr.aticados 
durante o estado de sitio, quer p,elo Presidente da Repub!ica, quer pelos seus agentes 
responsaveis, Joram approvados i isto é, ó Congresso .não se liin.õtou a approvar os 
actos do Presidente da Republicjl. 

A.hi está muito bem. 
Os actos praticados pelos agentes do Executivo, entende o nobre Deputado que 

a Camara não tem o direito de ' se pronunciar sobre elles. 
Porque não? Qu<1es são os 'lctos que escapam á competencia do Congress~? 
o Si<. RAUL FERNANDES - ;;eria antecipar o julg.amento. 
O SR. AN·ruNES MACIEL - ,Não ha antecipação. A5severo um facto confessado 

na propria mensagem, facto contrario ás leis. 
Eis o que fez a emenda, e pada mfiis. 
Ql Presidente da Republica reconhece que a b,ordo do Satellite foram fuzil.adas 

sele ou mais individuas. 
Eis o facto a averiguar - p fuzilamento de sete individuos, o que clar,amente 

é um facto criminoso. 
Ninguem tem o diteit~ de, sefll mais figura de juízo, ou mesmo com ella, mandar 

fuzilar q11em quer que seja. 
Ahi está o facto criminoso. 
Não as~evero que o autor fosse · o commandante d~ escolta ou o do vapor, mas 

o Sr. Presidente da Republica di~ que foi o commandante da escolta, que se viu em 
uma situação de legitima defesa. 

· Mas q'uem reconhece essa si~uação de legitima defesa? 
E' por ventuva, o Executivo ou o Legislativo? N~o. 
O SR. RAUL FERNANDES q Congresso não se de\1e pronunciar para não ante· 

cipar o julgamento. : 
O SR. ANTUNES MACIEL Perdoe-me; não ha antecipação de julgamento, por-

que o que o Congresso faz apena~ é mandar os papeis á autori·hde competente para 
julgar o facto criminoso, julgar os a utores, si estes teem justifica tiva, ou, · emfim, 
uma circumstancía qualquer que exclua a sua culpabilidade. 
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Não os absolvemos nem os condemnamos, mas podemos, r.o exercício de nossas 
atlribuições constitucionaes, dizer por meio de uma lei que se cumpra o preceito 
legal, isto é, que responda ao conselho de guerra ou de invo!stigação perante a 
autoridade competente o oflkial indicado pela mensagem, ~obre o qual peza esta 
accusação de crime, de cuja culpa elle se poderá livrar perante o mesmo tribunal. 

l:'or acaso julgamos nÓs, quando a Commissão de Petições e Poderes remette 
ás autoridades competentes os papeis que lhe vem acoimados de falsos, como as 
actas, po1· exemplo t , 

A Camara não tem mandado que se faça o respectivo processo? 
1sto e juigamento Y ' 
Eu, Sr. l:'res1ilente, já o declarei, estou individualmente encarando a ques~ão 

ora em debate, e \otaria pela emenda dos illustres :11embros ein minoria da Ci;m-
rmssão de Constituição e justiça, caso _ fosse votado . o projecto. ' 

Ao projecto nego o ,meu voto, porque não me julgo sufficienlemente esclarecido 
sobre todos os · f~ctos que durante o e?tado de sitio estav.am a pedir a int~rvenção 
da justiça, não porque fossem delles directamente autor o Presidente da Republica, 
mas porque este, no desempenho dos seus deveres constitucionaes, não fez submeher 
a processo aquelles que nas medidas chamados de excepção commetteram gravís-
simos abusos solemnememe denunciados e que ainda nem todos são conhecidos. 

Ha uma 3ª discussão deste projecto, e eu que não posso absolutameqte continuar 
na tribuna, porque para tanto não . tenho força.s, aguardo essa discussão, para tomar 
a palavra, 'depois de algum repouso, e desenvolver ·aom toda amplitude as proposições 
que aqui, por dever de deputado e não como chefe da minoria, ' :-.cabo de expender. 
(Mu.ito bem, muito bem. O orador é cumprimentado.) ' 

O Sr. Felisbello Freire (1) ..,--. Sr. Ptesidente, exclusivamente em considera-
ção pessoal ao eminente Deputado pelo Rio Grande do Sul, o honrado leader da 
minoria ... 

O SR. ANTUNES MACIEL - Fallei como Deputado apenas. 
O SR. FELISBELLO FREIRE ..• pedi a palavra . a y. Ex. para responder ªi° que :l 

Camara aeaba de ouvir de S. Ex. 
Direito mais directo e mais suggestivo~ Sr. Presidente, cabia a outro membro da 

Commissão de Justiça para dar reposta ás eonsiderações do meu eminente collega; 
mas, ha um direito superior a esse a que me refiro : é a consideraçijo, a estima, ·que 
tributo ao honrado leader da minoria. 

E' em nome deste direito que roubo a iniciativa dos meus honrados collegas de 
Commissão para chamar a attenção de S. Ex. para alguns dos pontos do seu dis-
curso. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande começou encontrando uma enorme contra-
dicção do honrado Sr. Presidente da Republica quando diss·~ na mensagem, cujo 
trecho S. Ex. leu,. que não tomou nenhuma medida de excepção durante o estado de 
sitio. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande sabe muito mais do que eu que é um dever 
constitucional do chefe do Poder Executivo, ao abrir-se, o Congresso, dirig.ir-lhe . 
uma mensagem. 

Esta mensagem é uma formalidade indispensavel ao inicio dos trabalhos legis- ' 
!ativos. E não é nesta mensagem que o Presidente da Republica, em situação anomala 
da decretação do sitio, tenha o dever de descrever minuciosamente os factos e acon-
tecimentos que se deram durante · o sitio. O honrado Presidente da Republica .ando~, 
por conseguinte, com muito criterio fazendo na mensagem iraugural apenas uma 
referencia indirecta ao estado de sitio. Seria um gravíssimo erro, Sr. Presidente, si 
elle, nessa· mensagem, descrevesse os acontecimentos e désse ao ,Congresso a~ infor-

( 1) Este dircurso não foi revisto pelo orador. 
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mações em face das quaes este tinha de executar a prerogativa de llpprovar ou não 
os seus · actos decretados durar:ite o sitio, porque a Constituição o obriga a remetter 
uma outra mensagem especial sobre os acontecimentos do sitio. 

Logo, não ha nenhuma contradicção nem nenhuma anarchla no procedimento 
do Presidente da Repul:>lica. 

O SR. ANTL!NES MACIEL - Ha, porque, desde que se referiu ao estado de sitio, 
em \'ez de dizer o que disse, podia dizer que relataria em tempo, na fórma de Con· 
stituição, as medidas de excepção que havia tomado. 

-· O SR. FELISBELLO FREIRE - O aparte do nobre Deputado equivale a dizer que 
o Presidente da Republica deve ser um títere da vontade do Congresso. (Apartes.) 

O Presidente da Republica, como representante dP. um poder constituido, tào 
· soberano como o Poder Legislativo, na sua faculdade· constitucional e prerogativas, 
tem amplamente o exercício delle desde o seu inicio até a sua liquidação, não per-
mittindo . a menor suggestão de "outro poder. 

Já vê V. Ex. que, si o Presidente da Republica entendeu não consignar na men-
sagem inaugural referenéia alguma a lém das que foram feitas, não fez mais do 
que agir com o seu criterio nas funcções de que está investido pela Constituiçã.:i 
Federal. 

Não ha, pois, parece-me, contrádicção entre o trecho da mensagem inaugural e 
a declaração de que não tomou nenhuma medida dP excepçao durante o sitio. 

Não se queira registrar nos annaés do Congresso Nacional que a requerimento 
apresentado pelo eminente Deputado pelo Districto Federal, o Sr. ·Barbosa Lima, 
pedindo informações ao Governo sobre os acontecimentos do Satellite, seja uma 
suggestão, fóra da qual o chefe do Poder Executivo não cumpriria o seu dever con-
stitucional de remetter a mensagem relatando e motivando os actos praticados du-
rante o estado de sitio. 1 

Não se queira ver isto, S,r. P~esidente, porque a disposição eonstitucional do 
art. 80 é tão franca, tão clara, que o honrado Sr. Presidente da Republica e os seus 
Ministros deviam comprehender que era dever remetter essa mensagem ao Con-
gresso, como de facto remetteu., i ' 

Por conseguinte, si o me~ nobre collega, Deputado pelo Rio Grande do Sui, 
appella para o precedente reqljerimento do Deputado pelo Districta Federal, este 
appello não tem logica, não tem razão,, porque é destituído de verdade. , 

O SR. ANTUN!lS MACIEL - )'Ião sei porque. Só depois do requerimento e do com-
promisso tomado pelo Zeader foi que appareceu a ta l mensagem. 

O Sr<. FELISBELLO FREIRE ·,- Então encaremos a questão no terreno subjeotivo, 
que está fóra da alçada do legislador. 

O SR; ANTUNES MACIEL - Üq factos dã0 Jogar a inducção como esta que eu 
tirei. 

O SR. FELISBELLO FREIRE -~ Mas, si ha este facto, para que appella o nobre De-
putado, ha outro para o qual ch11mo a attenção do digno representante do Rio Grande 
do Sul. E' disposição clara e exr,r-essa da Constituição Federal. 

O SR. ANTUNES MACIEL - Mas todas as disposições se cumprem? 
O SR. FELISBELLO FREIRE - .- Não sei qual o fundamento por que o nobre Depu-

tado pelo Rio -Grande do Sul appella para os accidentes do Satellite. 
o SR. ANTUNES MACIEL - A,ccidentes? 
O SR. FELISBELLO FREIRE-~ ... pois .o facto é que, ou S. Ex. inclue esses •acon-

tecimentos nos actos praticados durante o estado de sitio, e então não os póde sepa-
rar para que constituam assumpto de um artigo de projecto, ou de uma emenda, . 
poi; a approvação, em globo, dos actos do estado · de sido; tem de abrangei-os, forço-
samente .... 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Para aquelles que approvam em globo. 
O SR. FoNSECA HERMES - Não temos que approvar actos praticados no Satellite; 

não foi o Presidente da Republiça que os praticou. 
O SR. ANTUNES MACIEL - O digno orador acha que, como está redigido o pro-

jecto, são approvados todos os açtos, inclusive os praticados no Satellite? 
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O SR. FELISBELLO FREIRE - Responderei. 
O SR. ANTUNES MACIEL - Pareceu-me que V. Ex. tinha dito isto, e é porque 

peço a reproduc.ção de seu conceito sobre o assumpto. . 
O SR. Fm.1SBF.I.LO FREIRE -- Estou estabelecendo perante V. Ex. um dilema : 

ou V. Ex. admitte que os actos do Satellite foram praticados durante o estado l e 
sitio, e, nesse caso, não vejo razão para que os queira destacar do voto approbativo 
da Camara ... 

UM SR. DEPUTADO - E' para separar a responsabilidade, apenas. 
O SR. FELISB!lLLO FREmll - ... ou então consider·a esses actos como da respon-

sabilidade exclusiva de seus autores e, nesta hypothese, ell es não foram praticados 
durante o estado de sitio. · . 

Em qualquer dos dous casos, o nobre Deputado não tem razão, porque, si elles 
foram praticados durante o estado de sitio.... · 

O SR. ANTUNES MACIEL - Por quem? Pelo Presidente da Republica? 
O SR. FllLISllELLo FREIRE - Não. 
O SR. ANTUNES MACIEL - Pois, então, é o que digo a V. Ex.; quero descrimina~ 

a responsabilidade. O Presidente da Republica não será responsavel, mas será o offi-
cial, ou quem quer que seja que tenha ordenado a pratica desses acros. 

O SR. FRLISBELLO FREIRE - Ouça V. Ex. : nós estamos em um regímen onde 
a responsabilidade unica é do Chefe do Poder Executivo. 

O SR. ANTUNES MACIEL - Não apoiado. Ahi eEtá a propria Constituição decla-
rando que seus agentes são responsaveis, neste caso, pelos abusos commettidos. 
(Ha out·ros apartes.) 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Qual é a doutrina do estado de sitio ensinada pela 
Constituição, qual a doutrina que tem sido firmada, em aresto, pelo Poder Legisla-
tivo, em 21 annos d.o regimen republicano t 

E' esta, o Presidente da Republka relata ao Congresso Nacional as medidas de 
excepção tomadas durante o estado de sitio, motivando-as; ao mesmo Congresso com-
pete approvar ou não os actos qúe tiverem sido praticados. 

Eis a synthese da doutrina. 
A questão das autoridades, a que aliude o meu honrado amigo e collega, P, 

baseada no § 4º do art. 80, que diz que "as autoridades que tenham ordenado taes 
medidas são responsaveis pelos abusos oommettidos ». 

Esse dispositivo será assumpto de analyse minuciosa por parte do humilde 
orador. 

Fiquemos agora na primeira parte. 
O Sr. Presidente da Republica remetteu, 'a 26 de maio, a Mensagem ao Con-

gresso, motivando :is medidas de excepção tomadas durante o estado de siti~; o Con-
gresso a enviou á respectiva Commissão; esta lavrou o parecer e terminou por um ' 
projecto em que, em globo, foram approvados os actos praticados durante o estado 
de ôitio, sem a menor separação delles. 

Estava no seu direito; a Commissão interpretou a disposição constitucional e 
seguiu os precedentes estabelecidos pelo proprio Congresso Nacional. V. Ex. ha de 
se lembrar de que os actos praticados durante o longo e doloroso estado de sitio de 
1893 a 1894, que affectaram não sómente a propriedade particular mas tambem 
a vida de cidadãos,. foram submettidos em Mensagem ao ,Congresso Nacional; V. Ex. 
sabe que o paiz e a opinião publica tiveram, então, de lamentar dolorasamente factos 
graves occorridos no Paraná e em Santa Catharina, como o fuzilamento de eminentes 
cidadãos braziieiros. ' 

O SR. IRINEU MACHADO - E' preciso distinguir. Lá havia o estado guerra, e 
aqui, não. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Não adianta cousa a!g·uma ist.o para o caso que 
estou discutindo. 

O Src IRINEU MACHADO - Adianta; pois quem não mata para não morrer? 
O SH. ANTUNES MACIEL - E' exactamente isto que se trata de provar. 
o SR. BUENO DE ANDRADA - Ha processo? 
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O Sn. FELISBELLO FREIRE - Parece, Sr. Presidente, que o nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul quer prova que prove de mais, . .. 

O SR. ANTUNES MACIEL - Quero unicamente prova acceitavel, que é a judiciaria. 
O SR. fELISBELLO FREIRE - Os documentos publicados pela imprensa diaria, 

a mais insuspeita ao Governo, assim como discursos rle illustres collegas da Camara 
e de eminentes Senadores na outra Casa do Parlamento, são provas acceitaveis. 

Porque foi, Sr. Presiãénte, que do seio ,desta Camara não partiu, então, pro-
testo algum, como agora rarte do honrado Deputado r,elo Rio Gr1mde do Sul, nem 
pedido de informações em requerimento, nem emenda ao parecer da Commissão, 
quando se tratava do doloroso fuzilamento do Barão de Batovy e outros? Então, 
aquelles factos eram menos graves do que a punição de sete marinheiros audaciosos 
que project avam assassinar o commandante de uma força militar em um navio 
mercante, acto dictado pelo espírito de conservação, em que den.unciantes descre-
veram, com todas as minudencias , aquelles acontecim <:ntos? 

Qual é a prova que o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul quer? 
O SR. ANTUNES MACIEL - Aquella que o Sr. Presidente da Republica prometteu 

quando autorizou o Sr. Urbano dos Sa.ntos a decl ara r que ia mandar submetter a 
conselho de guerra o commandante da escolta do Satellite. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Vejo, Sr. Presidente, que o r,obre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul se mostra inconsolavel... 

O SR. ANTUNES MACIEL - Com o crime certamente !ico inconsolavel, como 
brazileiro que sou . 

O SR. FE!.JSBF.LLO FREIRE - Pergunto porque a Camara não procedeu então 
em face do fuzilamento de eminentes cidadãos, como V. Ex. quer proceder hoje. 

O SR. ANTUNES MACIEL - Não sei, porque então de.lia não fazia parte; e até si 
fosse apanhado seria victima do

1 
mesmo modo que os outros. (Riso.) 

O SR. FELISBELLO FREIRE - E 1 porque a Constituição, Sr. Presidente, não 
permitte a separação de actos praticados no estado de ~itio como quer o nobre Depu-
tado fazer neste momento. 

O Congresso, approvando os actos do estado de sitio, cumpriu o seu dever 
constitucional, e e!le não póde e não deve desviar-SEI objectivo synthetico, parn 
descer a um ou outro facto, copocando-se fóra da sua alçada. 

Por ora limito-me a estas ligeiras considerações, assumindo desta tribuna a 
responsabilidade, quando os eminentes oradores da opposição como os autores do 
voto em -separado, o eminente peputado do Districto Federal, Sr. Jrineu Machado 
e outros desenvolverem o assumpto .... 

O SR. IRINEU MACHADO - - Quem disse a V. Ex. qu~ eu vou ,desenvolver o 
assumpto? 

O SR. FELISBELLO FREIRE - ... occuparem a atten<;ão da Camara para demon-
~trar que ella não deve entrat na analyse dos factos dados a bórdo do Satellite. 
(Muito bem.) 

O Sr. Irineu Machado entende que a Commissão deve julgar com pleno 
conhecimento de causa os graves successos submettidos ao seu exame e uma preli-
minar se impõe a todos quantos estão estudando o caso dos actos de:: excesso do poder 
e violencia praticados durante o estado de sitio : a Camara não tem elementos para 
dar o seu voto, approvando-os. 

E lia não os póde approvar eimquanto uma certa ordem de factos não ficar suffi-
cientemente esclarecida. Esse é .o interesse da minoria, como tambem do Governo. 

A seu ver todos os actos wat1cados pelo Governo durante o estado de sitio 
estão fóra das normas constitucionaes. 

A Camara e o paiz ignoram, até hoje, quaes foram os citadãos desterrados 
aesta capital n~m para onde foram. 

A primeira condição para o. exame desses actos seria, portanto, esta : indagar 
quaes os desternidos, as oirCU11)Stancias em que o for::im e os Jogares para onde 
foram. 



-; 279 -

Nega ao Governo a faculdade discrecionaria de deportar, sob carta de prego, 
individuos sobre os ques tenloU lançar mão, exercendo a alta funcção de segurança 
e policia preventiva. 

Entende, com a boa doutrina, que o Poder. Executivo, ao decretar o desterro, 
deve indicar o logar do desterro, não confundindo jámais 1 s condições de. preso 
político com a daquelles que são envolvidos nas desordens de competencia da policia. 

Nega que a policia possa, valendo-se da suspensão do ha.beas-corp·us, desterrar 
prostitutas e applicar,lhes medidas votadas para proteger a segurança do Estado. 

Pergunta si o Governo tem o direito de prender, ' bruscamente, em segredo, 
centenas de cidadãos, arrebatando-os a se1us laçes, tolhendo-lhes a liberdade, 
ferindo-os na sua honra, vendo-se envolvidos na accusação de vagabundagem e de 
elementos perigosos á ordem publica. ' 

Nega, acaso, o Governo que tivesse arredado do Rio 'de Ja11eiro cerca de 700 

pessoas no vapor Satellite, sem que haja , publicado um só nome desses cidadãos? 
A mão da policia tombou sobre as prostitutas, valeqdo-~e do estado de sitio, 

mas em relaÇão ao jogo, a impunidade. 
Sabe toda a gente que a perseguição ao jogo nesta cidade é um pretexto para 

rpanter o monopolio ao Sr. Paschoal Segreto,' na porta de cuja espelunca, á rua de 
Santo Amaro, um guàrda civil protege o funccionamento da roleta, francamente 
aberta. 

Quanto aos 1.•agabundos e perturbadores da . ordem, que a pçlicia foi buscar 
muita vez para atiral;os contra os propugnadores da i\)éa da Republica civil e que 
mereceram alguns delles altos galardães, indaga o orador quaes são os que foram 
remettidos· para a Amazonia. 

·O Governo, que dispõe de todos os recursos e meios de inforP'lações e que possue 
gabiriei:e anthropometrico, q~e diga qu~es e quantos foram os dqortados para então 
safür desta tram,a de i.nsidi1;1s em que se debate. 

Nem nest~ ponto d~ vista moral, elle poderá agir como o fez. 
Poder-se-ha, porventura, classificar como humar:idade a accommodação de 

700 homens em um pequeno navio como é o Satellite, só porqile eram · desclassifi-
cádos sem influenr.ias ou relações po'derosas, sem recursos pecuniarios, porque eram 
obscuros e anonymos, porque pertencem ao povo ,para lançai-os aos barrancos 
infiospitos do Amazo.nas? 

O estado de sitio nã0 é ,uma medida de terror, é ante~ um meio de salvaguarda 
das sociedades cultas da ariarc,hia e da desordem. 

Os Deputados não são sómente os representantes ' dE: seus eleitores, pois que a 
Constituição deu ao mandato uma feição diversa desde que estatuiu um representante 
para cada 70.000 habitantes. 

São os. Deputados, pois, os representantes , desta massa anonyma que soffre e 
paaece, emquanto se alçam e se alcandoram aquelles que della dependem. E' por 
isso que o orador vem estygmatizar o 'arbifrio do Governo que, empolgando 0s 
humildes e desprotegidos os arranca da familia para entregai-os á ganancia dos 
seringueiros; que os arrebata dos lares para distribuil-os em :ates, pelas ipueiras da 
Amazonia, como um rebanho maldito, entregue á violencia e á cobiça dos destina-
tarios. 

Refere-se á carta do· academico Belfort ao Senador Ruy Ba1 basa sobre a morte 
de mais tres homens, cujo grande crime foi gemerem aos tratos que lhes derem, 
foi lamentarem a crua so,rte que os attingia. 

Foi essa a brandura, a suavidade proclamada no estado de sitio, que ainda 
mesmo não promul~ado, já estava em vigor e tanto assim que deus dos amigos do 
orador lhe soffreram as violencias. 

Sabe-se, 'porventura, como e em que condições teve Jogar a série de fuzilamentos 
tlo Satellit;. Urge, pois, que se esclareça este caso, que elle seja tra2lido á luz meri-
diana para que fique provado que o Governo não foi collaborador desta obra. 

Indaga pela carta de prego, pelas instrucções dr,das ao tenente Mello, pelo 
roteiro do n?vio e ' pela d~.tcrmin ante da conducta do delegado do Governo. 
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Lembra o orador que, no momento da primeira i-ebellião dos marinheiros,. todos 
os homens políticos de responsabilidade no regimen. esquecidos de aggravos e 
resentimeçtos, vieram dar o seu apoio para a salvaguarda e prestigio das iqstituições, 
e refere-se á sua attitude em desaccôrdo com o Senador Ruy Barbosa, no que diz 
respeito á amnistia, que hão foi concedida, mas imposta pelac; armas dos rebellados. 

Recorda o discurso em que profligou a fraqueza da medida,. porque o Governo 
só tinha que resistir, sem cogitar das perdas materiaes, que se podia reparar, nem 
das vidas que se perdessem em holocausto ao principio da autoridade. 

Ninguem acredit~ que o Presidente da Republica ignora~.5e a . missão de parla· 
mentar confiada ao illustre almirante José Carlos de Carvalho junto aos revoltados 
da esquadra, porque elle nã~ podia ser estranho a esta deliberação. E si o igno·rasse 
não lhe faltavam· elementos para eximir-se da resp.onsabilidarle de que desejava a 
principio fugir, esquecido talvez de que é um collaborudor do Congresso pelo veto 
00~~~. • 

Sabe-se hoje pelo relatorio do Sr. Ministro da Marinha e pelo livro Marinha 
versus Politica que o Governo dispunha de for~as e de elementos si quizesse dar 
combate, e que chegou mesmo a transmittir ordens neste sentido, confor(Ile os .bole-
tins publicados e segundo as deelarações do Genera l Menna Barreto. Si assim foi, 
porque ante·s da solução da amnistia não deixou se esgotassem os recursos dos rebel-
des ao menos; isto é, que a alimentação lhes faltasse, que a agua se comsuIT]isse, 
que o carvão se esgotasse? A unica objecção seria o estado de anciedade em que 
permanecia a população. Mas o Governo tem, porventura, o direito de. acudir aos 
timoratos e frageis em detrimento da dignidade do Paiz? Relembra o facto dçis 40 
officiaes do Exercito que se offerecernm para guarnecer as fortalezas tidas por um 
dos commandantes como inuteis ou pouco efficientes para a reacção, e diz que dentre 
esses bravos estava o Tenente Clementino, e que dahi, deste açto de brio, data 'talvez 
a genese das perseguições quf! depois este official veio a soffrer. Refere-se ás illustra-
ções do Malho, que levaram ás 11irisões do Estado os proprios amigos do Governo. 

Adduziu o orador longas corsiderações sobre o assumpto, e terminou declarando 
qtle é necessario um pedido de informações ao Governo, para que este indique quantas 

' vidas sobraram do massacre da pha das Cobras. 
Longa é a historia deste estado de sitio, e o orador não a p6de fazer num só 

discurso; continuará, portanto, ~om a palavra para definir as responsabilidades da 
maioria e minoria ·na concessão desse estado de sitio, em que o Governo, infie! aos 
deveres ihherentes aos poderes ppblicos de- uma }{ação civilizada, se tornou o assas-
sino feroz de victimas inermes, que o poderiam ter qbatido em momento em que 
tinham incontestavel superioridaqe sobre um Governo fraco. (Muito bem; muito bem . 
Bravos e palmas nas galerias). · , 

O Sr. Presidente Fica ·adiada a discussão do artigo unico do projecto 
n. 1j8, de 19n. ' ' 

SESSÃ.p DE 29 DE AGOSTO. 

O Sr. Astolpho Dutra - Senhor Presidente, havia pedido a palavra, nãtJ 
para discutir o projecto, mas pan1 declar.ar, uma vez que ninguem acudirá ao convite 

de V. Ex.; que pretendia tomar em consideração os discursos 
2ª discussão do hontem profl'ridos nesta Casa, casçi algum dos oradores que ao 

projlicto se oppõ,em não quizesse vir á tribuna contra elle. 
projecto ~º 138 Na qualipade de relator do parecer que conclue pelo projech 

em debate, devo tomar em consideração os argumentos contr:;i 
elle adduzidos. E para evitar á Carnara o sacrificio de, por mais uma vez, ouvir a 
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minha palavra, certamente sem . attractivos, eu desejaria ouvir todos os co!legas ·que 
quizessem impugnar o pa recer ou o projecto em debate para que eu pudesse, em con-
juncto, em globo, rebater os argumentos contrarios ao mesmo. 

Era unicamento para fazer esta declaração que havia pedido a palavra a V. Ex. 
Não sabia, entretanto, que o nobre Deputado pela Capital Federa l estava com 

a palavra para fallar hoje. 
O SR. IRINEU MACHADO - V. Ex. tem todo o direito, não só pela nossa amizade, 

como pelo Regimento. 
O SR. ASTOLPHO DUTRA - Era o qúe me cumpria dizer. 

O Sr. Irineu Machado, antes de continuar as suas considerações acerca do 
parecer em debate, pede licença pa ra communicar á Casa qu..,, o seu illustre collega 
Sr. Pedro Moacyr se acha enfermo, imposibilitado de comparecer ás sessões. Entre-
tanto, carta que recebeu hoje do digno Deputado dá-lhe a noticia de que S. Ex. 
espera poder occupar amanhã a tribuna para sustenta r o seu voto em separ~do. · · 

Depois a'e pedir aos seus ~ollegas a quem o assumpto não interessa que permit-
tam aos outros ouvir as suas considerações, cita o treho do rel2torio do Sr. Ministro 
da Marinha em que este relata as providencias tomadas para se dar combate aos 
revoltosos de posse dos navios de guerra. 

Verifica-se por essa leitura que com a apptovação do projecto da amnistia pelo 
Senado o Governo mandou sustar a ordem de ataque aos rebaldes, transmittida "º 
Mfoistro da Marinlia e ao general Menna Barreto, o qual communicou o facto á 
imprensa, dando Jogar á divulgação de um boletim alarmar1te. 

Dado o andamento do projecto de amnistia, ó Governo mandava sustar o ataque, 
substituindo depois essa ordem pela de revogação definitiva. As forças revoltosas da 
Marinha em armas já não podiam ser atacadas pelas forças legaes, porque o Presi-
d~l\te , antes de approvada a amnistia, já antedpava su.a execução e ITevogava a ordem 
de ataque. 

Não sómente as circumstancias se conjugavam para demonstrar que o Governo, 
de mãos dadas com o Sr. Pinheiro Machado, queria a passagem do projecto. 

Cita um trecho do lino· «Política versus Marinha n, dizendo que bem razão tem 
o seu autor quando julga essa amnistia uma ,·ergonha e uma humilhação. 
: Aquelles que, ·por espírito de humanidade e por considerações de ordeQl superior, 
vota ram a amnista, sem subscrever a opinião do escriptor, são forçados a concordar 
com a critica de que es tava reservada essa triste sorte aos bordados de um marechal, 
ora disposto a atacar os rebeldes, ora 'sustando a ordem, ora re'<ogando-a, ora decla-
rando que vetaria, ora sanccionando a amnistia com lagrimas nos olhos . . 

Seja como fôF, é deploravel a situação do Marechal H ermes, declarandp á .dele-
gação do Club Militar que estava disposto a agir, a morrer com o prestigio e com 
a dignidade da Patria, e que o orador fôra o unico a interpretar seu pensamento no 
Parlamento, para depois cahir nessa fraqueza. 

Como fructo dessa fraq~eza , surgiu a segunda revolta, e ~obre os fuzileiros 
navaes , cercados por toda a Marinha 'e pelas fortalezas, cahiu a colera do Governo, 
abatendo-os em ímpetos de furia, cmquanto elles , heroicamente, resistiam apenas com 
du ixs peç?.s. 

Perguntou, hontem, qua l o desti n.o desses soldados. 
Formulará um requerimento indag ando dos nomes de . todas essas praças no 

momento da revol ta,. quaes ·as que sobreviveram, quaes as que respondem a conselho 
de guerra. ' 

Até hoje não sabe como, constando o batalhão naval de oitocentas praças e tendo 
elle se revoltado todo, .apenas vinte e sete respondem a conselho. 

Qual o destino das outras? Foram ' fuzil adas? Desappareceram na hecatombe, 
quanáo OS\ canhões voltados para a ilha das Cobras matavam "<encidos que• hasteavam 
a bandeira branca e appellavam para a clemencià e para a generosidade dos vence-
dores? 

R efere que na manhã de H de . dezembro . estava num restaurante, cerna de 
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II horas· a meio-dia, em companhia des Srs. AI varo de Carvalho, Cinci(lato Braga e 
Adolpho Gordo, e o primeiro desses seus collegas communicou-lhe que haviam che-
gado aos seus ouvid'os noticias da tnaior gravidade. Outros navios estavam revot-
t.ados; um batalhão da Força Policial tentara sublevar-se; tamhem no Exercito 
lavrava o mesmo sentimento de rebellião. 

O movimento isolado da ilha das Cobras se estendera, e a insurreição se desf!-
nhava nitidamente. 

Perguntou aquelle illustre Deputado qual a attitude que o orador pretendia 
tomar deante dos acontecimentos, accescentando que na vespera a niaioria ·se reunira 
no palacio do Cattete e resolvera por uma moção levantar os trabalhos parlamentares, 
investindo o Governo de funcções dictatoriaes. Si hou vesse difficuldades na passagem 
do estado de sitio, seria approvada a moção e· o Poder Legi~btivo seria dissolvido, 
ficando o chefe do Executivo senhor das nossas vida~ e da: ·.1ossa liberdade. 

R espondeu que não podia ser outra a attitude da minoria : obstar o golpe contra 
o Parl'amento. Si o Marechal Hermes queria dissolvel··O, fizesse-o por si, sem nosso 
consentimento, sem explipação. . 

Emquanto, na• vespera, se dispunha a contr~riar a todo transe o sitio, tremi:i. 
dean te da idéa de que a propria Camara· désse em holocausto a honra e a dignidade 
da nação. 

• Acreditava que, concedendo o sitio , o Governo não violaria o direito dos cidadãos 
e respei taria todas as leis humanas e politicas. 

Necessita accentuav que dentro da maioria ainda havia algum as consciencias 
que encontravam difficuldade em votar a moção concert:Jda em p.:ilacio e Cita o nome 
do Sr. Augusto de Freitas, como aquelle que oppoz objecções i 'linguagem desabrida 
e á desfaçatez dos termos de sua redacção. · · 

Appell? para o digno Deputado pela Bahia. 
E' preciso que se esclareca .1esse recanto escuro de nossa historia politica,deixando 

apu,rado este ponto para que ~ maioria não v~nha negar suas intenções e fugir á 
responsabilidade de dissolver o Parlamento, entregando nas mãos de um governo 
poltrão e aventureiro a hon.ra ela nação. 

Nessa occasião, dtzia-se qu~ , além de Deputados e Senadores, seriam ameaçados 
jornalistas eminentes , como o velho companheiro de propaganda republicana, ·sr. 
Bricio Filho; fallava-se na pri~ão do denodado Dr. Edmundo Bittencourt. Si não 
foi este publicista atirado á vingança dos mastins miiita ristas, l certo que o pri-
meiro não se furtou aos vexam~s que lhe impuzeram, a despeito das promessas' da 
maioria. Que queriam, pois, que elle confessasse ou explicasse? As razões e as causas 
d_a revolta? 

Qual a accusação levantad8i contra ó jornalista Ozorio Duque ' Estrada? 
Porque prqcederam ás prisõ~s em massa para salas àe agentes, delegacias e Casa 

<le Detenção? 
Não satisfeito, porventura, i:;om essas violencias, foz outras ainda o Governo. 
R ecorda o orador que a polícia o quiz envolver nos processos da revolta, dando-

lhe chefia e commando, qu ando a verdade é que elle. mesmo classificou da .tribuna 
esse movimento sedicioso como um crime monstruoso, oppondo-se como fez á passa· 
gem da amnistia. 

Qu.iz á viva força fazei-o r~o, como instigador da revolta, o d~legado Cunha 
Vasconcelios, procurando para is$o arrancar declarações de amigos seus. 

Não exhibe os documentos comprobativos desta asserção para não expor esses 
companheiros ás futuras vindictas e ás barbarias dos prepotentes. Basta o que soff.r?.·· 
ram por não quererem ir ao encontro dos designios daquella autoridad~. 

Refere-se ás demissões dos su~.eitos, á suspensão de jJ:>rnaes, um dos quaes 
para nãll deixar de circular esta1npou durante o sitio espirituosamente a historia da 
Princesa Magalona. · 

E relembra q1:1e os marinheiros a quem a amnistia assegurava a tranquillídade 
e o esquecimento cios delictos d?ntes praticados, apenas dav.1m baixa, eram arre-
banhados, quasi ás portas do Arsenal de Marinha, pa.~a serem 2tirados aos porões 
infectos do Satellite. 
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Estuda a corresponsabilidade exitente entre o Poder Exer.u•ivo e. seus agentes, 
fazendo uma analy?e comparada entre a Constituição do Impedo e a da R epublica, 
a respeito dos effeilos das medidas de excepção, tomadas no estado de sitio. 

Lê o a rt. 29 da Constituição Argentina e comq:ienta-o em re-sposta a um aparte 
vindo das galerias , declarando que não p6de ser amig o do povo o Governo 'que pra · 
tica as violencias que vem enumerando. 

A' nova interrupção das galerias, declara que as galer ias estão defendendo a 
dignidade da Camára contra um individuo assalariac!o que •a desrespeitou, cont ra 
uma dedicação marechalicia que vem perturbar os trz~balho~ . 

Estuda os effeitos do sitio, lendo um accordão do Supremo T ribunal de 27 de 
abril de i 892 e o luminoso livro de Ruy Bar.bosa, concluindo pür declarar que a 
Camara tem competencia para exam:nar os actos do Governo e dos seus agentes, 
indagando si as providencias por elles tomadas se estenderam além das prescripções 
da medida outonrada. 

Attende ao f; cto de não haver o Governo reconduzido os cie5te rrados. Demora-se 
na apreciação da situação precaria desses cidadãos. Declara que o Governo responder:'.t 
com o silencio ás perg untas feitas ~obr'e esse estado de sitio que reputa o peior de 
quantos tem tido a nossa vida constitucional. 

Cita longamente opiniões de varias constitucionalistas norte-americ;i.nos , exa-
radas em um discurso do Sr. Ruy Babosa sobPe suspensão de g arantias em casos 
de estado de sitio. Entende que é opihião geral no direito constitucional em toda a 
America. Lê as Constituições da Argentina , do P aragu ay e da Bolivia . Acha que 
o Governo não póde deixar de decla ra r o · destino para onde vae desterra r o preso 
politico. Lembra o caso do habeas-corpus concedido ao Deput.1do Barbosa Lima e 
outros por terem sido enviados para um presidio, ·como .era Fern ando de Noronha . . 

Diz <que o Governo não se limitou ao dester.ro cb.1destino em regiões inhospit?-s ; 
fez mais : obrig ou-os a trabalhos forçados. Lê a carta de um academico enviada 
ao Senador Ruy Barbosa. 

Pergunta como poderá o Governo se justificar das accnsações eontidas nessa 
carta e do facto de haver despachado sem assentimento dos enviados para a Estrad'l 
de Ferro Medeira e Mamoré. 
· Declara que a facto do Sate!lite transpoz a no;;sa fronteira e respercutiu na 

Europa. 
Nega que haja defesa , como decla rou o Governo, no ca~o dos fuzilamen,tos do 

tenente r.Iello. 
Narra o facto de dous marinheiros que, tendo si<lo declanldos mo~tos na ilha 

das Cobras, estão ainda vivos. Commenta largamente esse facto. 
Affirma que os fuzilados do Satellite foram os <que soldados da nos.sa guarniçã0 

não quizeram executar. 
Diz lamentar a morte dos bravos officiaes que a revolta da. maruja trucidou, 

mas decla ra não poder acceitar as penas em anadas da parte dos seus autores. 
Diz que o povo não esquecerá- essas tragedias. 
Perora comparando a bravura, a clemencia e a magnanimitude do marechal 

Deodoro. com a do seu sobrinho, o marechal H ermes, prototypo da fraqueza, cova rdia 
e mesquinhez. (Fa!mas repetidas na> galerias e no recinto ; ovação proloi>gada nás 
galerias). 

O Sr. Presidente - Fie:-, adiada a discussão ·do a rtig0 enico. 

SESSAO DE 30 DE AGOSTO. 

0 Sr. Presidente - Está em discussão. Não ha oradores lnscriptos. Si não 
h a quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
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O Sr. Pedro Moacyr (pela ordem) - Sr. Presidente, parece-me que V. Ex. 
annunciou o encerramento da discussão do projecto n. 138, havendo, entretanto, um 
orador inscripto. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha orador inscripto. 
O SR. PEDRO MoACYR - Perdão, acabo ha dous ou tres minutos de fallar com 

o nobre Deputado Nicanor do Nascimento, cujo nome peço venia para declinar, e S. 
Ex. me assegurou que estava inscripto para fallar sobre o projecto, razão pela qual 
declarei a V. Ex. e a outros collegas que, após o diocurso de S. Ex., que naturalmente 
seria em defesa do parecer, eu, seguindo as praxes regimentaes, pederia a palavra 
posteriormente para responder a S. Ex. e aos oradores que hou..,essem produzido ant~
riormente a defesa do parecer e do projecto em debate. 

Sou, entretanto, surprehendido pela declaração que V. Ex. fez de não haver 
nenhum orador inscripto ! Eu queria que V. Ex. me désse uma explicação, 

Accresce que o illustre relator do parecer subscripto pela maioria da Commissão, 
o Sr. Astolpho Dutra, declarou da tribuna da Camara, em termos inequivocos, que 
esperava que todos os oradores contrarios ao seu parecer se manifestassem, para 
dar a todos, conjunctamente, a devida resposta (apoia.dus do Sr. Paula Ramos). 

Estava, pois, inscripto tambem o Sr. Astolpho Dutra, em virtude da expressa 
e formal declaração que fez á Camara, e da re~ponsabilidade que lbe,cabe como rela-
tor do projecto adaptado pela maioria da Commissão, além do Sr. Nicanor do Nasci-
mento, segundo declaração que me fez por duas vezes antes de começar n discussã•i 
deste assumpto. 

Peço explicações a V. Ex. (Muito. bem.) 

O Sr. Nicanor do Nascimento (pela ordem) - Sr. Presidente, devo declarar 
á Camara que, em verdade, disse ao Sr. Deputado, cujo nome illustre peço licença 
para declinar, o Sr. Pedro M~acyr, que iria fallar sobre esta questão em debate; 
e para isto, effectivamente procprei a Mesa e declarei"me inscripto para fallar. 

Posteriormente, porém, te9do reconhecido que, mais conveniente para o anda-
mento do serviço parlamentar, ~eria uma d.iscussão ampla no terceiro turno, de modo 
que sem protelação de ordem alguma tivessemos todos, da. maioria e da minoria, 
tempo e direito de discutir larg·amente o assumpto, desisti da palavra que tinha 
pedido. 

O Sr. Astolpho Dutra (pela ordem) - Sr. Presidente, foi annunciado hontem 
o discurso que hoje proferiria p nosso illustrado collega pelo Rio Grande do Sul, 
o Sr. Pedro Moacyr, em defesa \lo seu voto separado. Consta''ª tambem que o illuslre 
Deputado pela Capital .Federal, o Sr. Nicanor do Nascimento, ·iria usar da palavra, 
pelo que não prestei attenção <juando V. Ex. annunciou a di,cussão do proje(.to. 
Distrahi-me, e só depois que o honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul pediu 
a palavra pela ordem foi que soube que V. Ex. dPclarou encerrada o discussão. 

Portanto, si não usei da p11lavra nesse momento, a falta foi antes minha, que 
me distrahia, devid9 ao facto d(j estarem annunciados dous oradores e eu pretender 
fallar por ultimo, para €vitar á Camara o desgosto de ouvir-me mais de uma vez 
(n.ão apoiados) em resposta aos 'differentes oradores que tivessem usado da palavra. 

Em todo caso, prometto tomar em consideração todos os argumentos que foram 
apresentados nesta e na outra disr:ussão, e acho que seria mesmo escusado um discurso 
meu, neste momento, visto co1110 o parecer está largamente desenvolvido, e ainda 
com a circumstancia de que delle pouco divergiu o vot0 em separ2do do nobre Depu-
tado pelo Rio Grande do Sul. (Muito bem.) 

O Sr; Presidente '- Pela ordem, o nobre Deputado já !aliou uma vez e o 
Regimento impede que falle- uma, segunda vez. 

O SR. PEORO MoAcYR - j\Iais uma vez o Regimento imrede o exercido do 
meu direito de defesa. 

A verdade é que o Governo fica sem defesa. (~poiados e 11ão apoiados.) 



- 285 -

O Sr. Presidente - A mesa deve ao nobre Deputado Pedro Moacyr uma expli· 
cação, que é a seguinte: Não ha, e vê-se do livro, oradores inscriptos. E' verdade 
que o nobre Deputado Nicanor do Nascimento declarou á Me:;a que desejava fallar 
sobre o assumpto; mas quando Ioi annunciada a discussão ... 

O SR. PEDRO MoACYR - V. Ex. me permitta que 'l interrompa. Trata-se de uma 
questão muito delicada. O honrado Deputado Nicanor do Nascimento declarou-me 
que estava inscripto para falar. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado Nicanor do Nascimento declarou á Mesa 
que queria falar, é verdade; quando, porém, a Mesa annunciou a -discussão do as-
sumpto, o nobre Deputado Nicanor do Nascimente fez á Mesa signal expresso de 
que não queria fa lar. ' 

O SR. PEDRO MoACYR - Mas comprehende V. Ex. que a Casa não póde deli-
berar por signaes. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, então, annunciou de novo a discussão do assumpt.o, 
esperou o devido tempo, e, como nenhum Sr. Deputad•J pedisse a palavra, declarou 
·encerrada a discussão. ' 

O SR.PEDRO MoACYR - V. Ex. comprehende que sabendo eu que estava inscripto 
um orador, desde que a Mesa annunciou que estava aberto o debate, o que eu devia 
esperar era que esse or".dor tomasse a palavra. 

o SR. PRESIDENTE - Perdão, era a opportunidade do nobre Deputado o inquirir 
da Mesa, antes da declaração que ella fez de que a discussão estava encerrada. 

O SR. PEDRO MoACYR - Não é o dormientibus mas o 'expertis que impera na 
Camara. · • 

Depois, o caso .se deu não sómente com o nobre Deputado Pedro Moacyr, mas 
tambem com o nobre Deputado Astolpho Dutra. 

O SR. PRESIDENTE - Não quero affirmar sinão a correcção de procedimento da 
Mesa no assumpto Quanto ao mais, é com os nobres Deputados. (Apoiados . M1tito 
bem.) 

Em seguida, e anriunciada a votação do projecto n. 138, de 19u, approvando 
os actos do Governo praticados durante e estado de sitio declarado pelo decreto n. 
2.289, de 12 de dezembro do anno ·passado; com parecer da · Commissão de Justiça 
e voto em separado e emenda additiva dos Srs. Pedro Moacyr e Adolpho Gordo 
(2a discussão). 

Posto a votos é approvado em 2" discussão o seguinte artigo do projecto : 
O Congresso Nacional decreta : 
Artigo umco. Ficam ajlprovados os actos db Governo praticados durante o estado 

de sitio declarado pelo decreto n. 2 . 289, de 12 de dezembro do anno passado. 

O Sr. Lindolpho Camara - Requeiro a verificação da 'fotação. 
Procedendo-se a verificação da votação, reconhece-se terem votado a favor 81 

Srs. Deputados e contra, 2; total, 83. 

O Sr. Presidente - ·Tomaram parte na votação apenas 8z Srs. Deputados. 
Não ha numero. 

Yae-se preceder á chamada. 

O Sr. Euzebio de Andrade (j 0 Secretario, servit1do de 1°) procede á chamada 
dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, verifica-se terem se ausentado os Srs. Sergio Saboya, Graccho 
Cardoso, Euclides Barroso, João Vieira, Augusto de Freitas, José Maria, Alfredo 
Ruy, Palma, Pedro Marianni, Rodrigues Lima, Barbosa Lima, Paulino de Souza, 
Francisco Veiga, Leite de Castro, Adjuto, Rodolpho Paixão, Cl'.ndido' Motta, Fran-
cisco Romeiro, Eduardo Socrates, Luiz Adolpho, Paula Ramos, Antunes Maciel, 
João Abotti e Pedro Moacyr. 

O Sr, Presidente - Responderam á. chamada 100 Srs. Deputado,, 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 
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SESSÃO DE 31 DE AGOSTO. 

O Sr. Presi~ente - A este projecto os Srs. Pedro Moacyr e Adolpho Gordo, 
offereceram um voto em separado que concluiu pela seguinte emenda ·additiva : 

" Depois do artigo unico : 
Art. 2. 0 Não ficam comprehendidos na approvação a que se refere o artigo 

anterior os actos de fuzilamento praticados a bordo do vapor Satellite, bem como 
outros quaesquer praticados· no ponto para onde foram os desterrados, devendo ser 
os respectivos agentes submettidos a processo criminal perante a~ autoridades com-
·petentes, á quaes o Governo remetterá os inqueritos, relatorios e mais documentos 
referidos em sua mensagem de 26 de maio deste anno. » 

Vou submetter a votos o projecto, salvo a emenda additiva. 

·O Sr. Barbosa Lima (pel;,. ordem) - V. Ex. annunciou a votação do pro-
jecto n. 138 de 1911. Por esta fórma póde apontecer que haja quem não saiba que 
se trata do projeclo approvando os actos do Governo praticados durante o estado 
de sitio declarado pelo decreto de 12 de dezembro do anno pas~ado. Assim sendo, 
rogo a V. Ex. que se digne consultar a casa si concede votação nominal, para que 
fiquem definitivamente immortalizados, com o quinhão de gloria que lhes ha de 
caber, os nomes de todos aquelles que entenderem approvar estes actos, como tam-
bem os dos Deputados que j~lgarem não ,merecerem taes actos a approvação do 
Congresso Nacional. 

O Sr. Presidente ,-- O Sr. Deputado Barbosa Lima requer que se proceda 
pelo systema nominal á votaçãq do artigo unico de projecto n. 138, de l9II. 

Os senadores que approvam este requerimento queiram se levantar (Pausa). 
Foi rejeitado. 

O Sr. Barbosa Lima - Peço a verificação da votação. 

O Sr. Presidente - Os senhores que votam a favor cio requerimento quei-
ram se levantar e conservar-se de pé. (Pau.sa). 

Votaram a favor: á direita, 14 Srs. Deputados; á esquerda, 19. Total 33. 
Queiram se ·levantar os sen\1or.es qúe .votam contra. (Pausa). 
Votaram contra: á direita, 37; á esquerda, 56. Total 93. 
O requerimento de votação nominal foi rejeitado. 
Em seguida, é. posto a votqs e approvado em 2"' discussão, salvo a emenda, o 

seguinte artigo' do projecto : 

Approvação 
do p.rojecto 

(2" discussão) 

O Cong1esso Nacional decreta : 
Artigo uníco. Ficam approvados os actos do Governo prati-

cados durantlj o estado de sitio declarado r-elo decreto n. 2.289, 
de 12 de deze1nbro do anno passado. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem) - Peço a V. E.x. que proceda á verific~ção 
da votação. 

Q Sr. Presidente - Vae-~e .proceder á verifica9ão da votação. 
Queiram se levantar os senh9res que approvam o artigo unico do projecto n. 138, 

de 19u, conservando-se de pé. (fausa). , 
Votaram a fav9r : á direita, 41 Srs. Deputados; á esquerda, 66. Totl).l 107. 
Queiram se levantar os senhores que votam contra. (Pausa). 
Votaram contra : á direita, :p; á esquerda. 1 Total n. 
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Foi approvado o artigo unico do projecto n. 138', de 191 J. 
Vou submetter a votos li- emenda additiva dbs Srs. Adolpho Gordo e Pedro 

Moacyr. ' 
Os senhores que approvam a emenda queiram se levantar. (Pausa). 
Foi rejeitada. 

O Sr. Barbosa Lima tPela ordem) - A emenda 'do nobre Deputado Pedro 
Moacyr, i;i;iembro da Com.missão de Constituição e Justiça, parece-me que derermina 
que não sej~m incluidos eBtre os actos que a Camara approva, praticados na con-
stancia do estado de sitio, os barbaras assassinatos praticados a bordo do Satellite 
(Apartes das gnlerias.) 

O Sr. Presidente ~ Attenção ! As galerias não se podem manifestar. 
O SR, BARBOSA LIMA ~ Repito - os barbaros assassinatos' 
A emenda do Sr. I!>eputadb Pedro Moacyr, membro da Commissão de Constitui-

ção e Justiça, convida a Camara dos Srs. Deputados a nã'o dar o seu assentimento, 
nem explicito, nem indignamente tacito, a não dar a su~ acquiescencia sacrilega, que 
eoverg0nha e ·deshonra o Cong;resso Nacional (protestos da bancada do Rio Grande 
do Sul e da bancada mineira), aos actos praticados a bordo do Satellite. 

(Grande tumiüto no recinto e' nas galeria~). 
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar ' os tympanos demoradamente) - Attenção ! 

Attenção ! 
Peço a ordem. 
(O Sr. Presiàw·te não se podendo' fazer ouvir, suspende a stssão). 
(Suspende-se a sessão á•s 2 hora.s e 10 minu.tos da tarde). 

6 Sr. Presidente - Reabre-se á sessão. 
Dev.o communicar á Can~ara dos Srs, Deputados que a Mesa, depois de ter .iul-

gado conveniente mandar evacuar as galerias,, ao reabrir a sessão deu ordens pard 
que se abrissem as portas, afim de q\le os espectadores possam occupar de nov'1 os 
Jogares que lhes são destinados (M1tito bem). 

A Mesa, entretanto, si os espectadores continuarem a se pronunciar, terá de lan-
çar mão dos meios regimentaes. (Apoiados, muito bem). 

Continua com a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa I.;ima (pela ordem) - Eu adduzi algumas rapidas e energic1s 
considerações no sentido de convidar a Camara a accentuar a significação do voto 
que emittiu a proposito do additivo redigido e sustentado ' pelo digno membro da 
Commissão de Legislação e Justiça Sr.' Pedro Moacyr. 

A rejeição ' pura e simples desse additivo póde 1crear equivocas; póde dar Jogar ' 
a interpretações multiplas. Não é possivel que este dêva ou queira ser o pensamento 
da Camata. ' ' 

Não posso crer que a Gamara pretenda de qualquer fórma cobrir, acobertar com 
tal ou qual amnistia prévia os autores, os responsaveis, em gráo mais ou menos 
remoto, pelos abusos e crimes commettidos na constancia do e;:tado de sitio; b que 
qu\lro portanto, é que elle seja ' votado com a necessaria significação politica, 
pedir.do '1 quem quer que seja, com responsabilidades, que se digne vir á tribuna 
dizer qual o alcance, a significação da rejeição do additivo assignado pelo Deputado 
Sr. Pedro Moacyr. 

Requerendo isto, não pedi sinão que . a Camara afastasse de seus hombros a tre-
menda responsabilidade de, po; qualquer ·fórma, longinqua, vaga qae fosse, poder 
ser acoimada de ter dado ~ua corresponsabilidade, seu assentimento, , ás monstruosi-
dades praticadas na constaF1cia do estado do sitio. 

Por isto e nes,tes termos, e com este intuito, requei~o a verificação da votação 
a que V. Ex. tinha submettido o additivo ao projecto, cujo artigo unico, redigido 
pela maioria da Commissão, acaba de 5er votado. 

Era o que tinha a requerer (Muito bem: muito bem).. 

• . 
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O Sr. Astolpho Dutra (pela ordem) - Folgo; Sr. Presidente, de qu~ o dis-
curso do nobre Deputado por esta C'ipital tenha aberto margem a 

Questão que eu venha declarar, desta tribuna, solemnemente, com a maio: 
franqueza e lealdade, qual foi o pensamento a que obedeceu a Com-

de ordem missão de Constituição e Justiça, quan<lo subscreveu o projecto que 
tive o honra de elaborar no seio da mesma. 

Perguntou S. Ex. : Approvado o projecto nos termos enJ que está l:oricebido, e 
rejeitada a emenda offereciµa pelo illustre membro da Commiss:1o, o honrado· Depu-
tado pelo Rio Grande do Sul, qual a intelligencia que poderá ter o. mesmo projecto, 
quando convertido em lei do paiz? Ficam absolvidos ou amnistiados os agentes do 
poder executivo pelos crimes que hajam commettido? 

A resposta a esta pergunta do digno Deputado está na leitura attenta do parecer 
assignado pela maioria da Commissão. Nesse j)arecer, estudando as attribuções da 
Camara em relaçi\o aos actos praticados durante o estado de sitio, eu declarei, e 
commigo concordou a i)lustre maioria da Commissão, que a nossa missão era restricta 

·ao julgamento dos actos praticados pelo Sr. Presidente da Republica (apoiados). 
Sim, porque nós, .do Congresso· Nacional, relativamente c:os actos de que se 

trata, constituimos um tribunal, uma autoridade j11dlr.ante; só nos podemos pronun-
ciar condemnando ou absolvendo o. chefe do estado . 

Não ha, na Constituição nem nas leis do paiz, qualquer artigo que estabeleça, que 
firme a ccmpetencia do Congresso , Nacional para julgar os agentes subalternos do 
Poder Executivo pelos abusos que hajam commettido durante o estado de sitio (lvf'uito· 
bem, muito bem.) 

Nestas condições, si não nos é ,licito proferir a condemnação do. commandante 
da força publica, em diligencia a bordo do Satellite, por oOCa$ião do estado de sitio, 
tambem não nos é licito absolYel-o. (Apoiadas.) 

Sustenta o parecer que os agentes do Poder Executivo que hajam commettido 
excessos, crimes, no desempenho de commissões durante o estado de sitio, são 
tão criminosos como si tivesse~1 comm~ttido esses abusos em tempo normal. (Ivluito 
bem) 

O projecto diz : "Ficam approvados . 05 actos do Governo. " A menos que quei-
ramos chegar á · consequencia absurd11 de considerar parte integrante do Governo 
o commandante da força publica a bordo do Satellite, não poderemos comprehender 
que os actos praticados por esse commandante, como os praticados por outro qualquer 
agente da autoridade, estejam \ncluidos na approvação do projecto. 

· O SR. -BARBOSA LIMA - E quando o Presidente cobre com a sua autoridade os 
actos praticados por esse officia\, recusando-se a submettel-o a conselho ? 

O SR. AsTOLPHO Dum,\ _:: Estou respon_dendo ' á pergunra formulada por V. 
Ex., estou collocando a questãq nos seus termos juridicos, nos seus termos legaes, 
nos termos <1'111 que não podia ·µeixar de ser collocada pela Commissão. (Apoiados.) 

Si, fóra dos factos . permittidps durante o estado de sitio, outros foram praticados, 
não são actos do sitio, para effeito de serem englobados aqui. 

Sr. Presidente, a emenda dq honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul exceptua 
da approvação dos actos do Gov(jrno os que foram praticaàos pelo official encarregado 
do co~mando da força publica a bordo do Satellite, e os exceptua para o effeilo 
de, frc?·~ este offidal sujeito ao jplgamt;nto pelos tribunaes competentes, 

O Sr. Presidente - Peç,o licença ao nobre Deputado para 1embrar que não 
ha materia alguma em discussãp. ' 

O SR. AsTOLPHO DUTRA - Sr. Presidente, estou falando a titulo de explicação 
pessoal. necessarla porque a esta questão o nobre Deputado pela Capital Federal 
vinculou a dignidade da Camara e principalmente a minha dignidade como relator 
do caso.' E'-nos imprescindivel qar uma explicação immediata para assumir leal e 
francamente a responsabilidade i11teira do que fizemos, mas sómente do que fizemos 
e não de quantos absurdos se nqs queira attribuir. 

E. preciso, indispensavel n:e?mO, que se diga . já qual a intelligencia real, verda-
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deira e unica do projecto que acabamos de votar e ·salientar as razões porque rejei· 
tamos a emenda. (Muito bem ; muito bem). 
- Em todo caso, obediente á ·ponderação de V. Ex., conclulr.ei em poucas palavras. 

] á está claro que quando . o projecto declara approvados os actos do Governo 
durante o sitio, deixou · abertà a questão da responsabilidade de quaesquer agentes 
subalternos do mesmo G.overno que hajam commettido abusos. Os actos praticados 
por quaesquer officiaes do . Exer,cito em commissão durante o sitio não estão com-
prehendidos na approvação que o projecto propõe, este só se refere ao Governo, 
expressão que só' abrange .o Poder executivo, que é exercido neste regímen ·pelo Pre-
sidente da R epublica . 

A .emenda é, portanto, desnecessaria. Por outro lado eJla é inconveniente, por· 
que exceptuandp sómente os actos prat\cados a bordo do Satellite e no logar do des-
te rro, como unicos sujeitos a julgamento, fecha porta á punição dos demais r espon· 
saveis ; mata, por exemplo, o processo Marques da Rocha, e impede o julgamen.to . 
de outros abus0s que se descubram r.eferentes ao estado de sitio. 

O SR. NICANOR oo NAS,CIMENTO - V. Ex. foi mais liberal, deixando ao julga" 
mento dos tribunaes todos os ag entes elo Governo. 

O SR. PllDRO MoACYR E OUTROS - Não apoiado. 
O SR. AsTOLPHO DUTRA - Pelo pro'jecto fi cam de pé os processos · existentes e 

outros poderão ser instaurados ; pela emenda só serão processados os que hajam abu-
sado no Satellite. 

O SR. PEDl<o MoACYR -;- Peço a palavra: 
O SR. AsToLPHo OUTRA - O voto da Camara approvando o proj ecto e rejeitando 

a emenda quer, portanto, dizer que, approvada a acção do Presidente da Republica, 
fic a aos tribun aes a faculdade i:le apurar a responsabilidade dos subalternos, mesmo 
porque, qu anto! a estes, a Camara não tem competencia constitucional para julgar. 
(Muito bem;• miúto' bem.) 

O Sr. Pedro Moacyr (*1 (pela. ordem)' - Sr. Presidente, V. Ex. houve por 
bem advertir ao nobre Deputado de Minas que' acaba de deixar a tribun a, que o 
regimento não 'permitte explanações muito longas nesta 11ora de votações e de veri-
ficação de votações. Serei breve, tanto qu anto possível,. porém, para usar do mesmo 
direito que já foi utili zado pelos nobres Deputados q\te occuparam a tribuna, um pa ra 
formula r perguntas de ordem patriotica e constitucional, que não podem deixar de 
ser respondidas e outro pa ra responder, como fez em nome da maioria da Cam ara, 
que acaba d.e approva r em globo o projecto, constante de um só a rtigo, relativo aos 
actos praticados pelo Governo durante o estado c\e sitio. 

Autor do voto em sepa rado conclusivo por um a rtig o additivo aqueJle em que j 
nobre Deputado por Min as, rela tor do proje~to, subscriµto pela maioria ela Camara, 
consubstandou seu pensamento, assuma gostosamente a responsabilidade ele explicar 
per.ante a Camara e perante o paiz, o sentido de minhas pa laH as, ele meu vobo e ele 
meu additivo, tambem subscripto pelo nobre Deputado por S. Paulo, Sr. Acl olpho 
Gordo. · 

E' verdade que dissemos, nos consideranda do parecer, que approvamos o art. 1º 

el o projecto, como foi redig ido pelo honrado Deputado, relator elo parecer da maiori a 
da Com missão, mas ti vemos o cuidado de advertir nesses . mesmos conslderanda que 
essa nossa approvação -sig nificava só e exclusivamente a approvação ás medidas de 
ordem' gene-r ica previstas e prefixadas pela ·Constituição, no sentido da competencia 
el o Poder Executivo para decretar prisão e deportação na vigencia do estado de sitio. 
E como durante a vigencia do estado de sitio tenham sido pra ticados, ou pelo Chefe 
Supremo do Poder Executivo ou ai nda pelas autoridades incumbidas da · execução 
desFes actos da responsabilidade presidencial, excessos, inju stiças, violencias e a té 

\ r) Este discur,so não lei revisto pelo orador. 

DOCUMENJ'O~ PARI;AMENTARES , -· VOL.. IV, 
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barbaridades, ·nós não os podiamos enquadrar na approvação global até certo ponto 
copiciosa (não apoiados) do art. i o do projecto. (Apartes). 

Nós não podiamos, sob pena de trahir o nosso -mandato e a nossa consciencia, ( 
inclu,ir neSSFI approvação intencionalmente global e redusida a uma só palavra nu 
art. iº do projecto - Presidente da Republica - o conjuncto dos actos praticados 
pelos agentes do Poder Executivo, que excederam não só todas as noções de dirni to, 
todos os ,principios de justiça, como offenderam os principios da humanidaele e até 
os proprios fundam entos da civilisação brazileira. 

Sr. , Presidente, peço licença ao nobre Deputado • para declarar que o additivo 
não se referia exclusivamente aos actos de fusilamentos barbaros praticados a bordo 
do Satellite pelo comma ndante da escolta despachado pelo Sr. Presidente da Republica 
para levar ao extremo septentrienal do paiz 400 ou 500 desterrados politicos, e leia 
V. Ex. com mais attenção este artigo e verá que ahi se diz que não ficam compre-
hendidos na approvação do art. 1°, não só os actos relativos ao mencionado fusila-
mento, como quaesquer outrns que tenham sido praticados no ponto terminal para 
unde foram mandados os desterrados. (Apartes.) Vê-se, porta nto, que o artigo addi -
tivo não era tão restrictivo como aprouve ao nobre Deputado qualificar e, mui to 
propositalmente escreve111os no nosso additivo : - « quaesquer actos praticados no 
porto terminal... » porque a Camara e a opinião brazi leira tinham conhecimento pleno 
por documentos \idos na tribuna do Senado ~ publicados na ~mprensl} desta Capital, 
que nos remotos barrancos de Santo Antonio do Madeira haviam sid<;> commettidos, 
vil e barbaramente, assassinatos e atrocidades , não menos crueis e dignos da nossa 
condemnação que os actos barbaros praticados n bordo do Satellite. (Trocam-se 
,ipartes.) 

O SR. PEDRO MoACYR - A propria formul ação do parecer a hi está para signi-
ficar que 'nós estamos convencidos, nós os prolatores do voto em separado, que a 
Camara não ' é um tribunal de 

1 
justiça, não tem faculdade nem de \lbsolver nem de 

condemnar. (Apartes.) 
A Camara não é tribunal de justiça; é tribunal politico, e no exercicio de suas 

funcções deve e póde mandar aos tribunaes competentes . para que ahi q~spondam 
em processo regular perante aptoridades legitimas os agentes do Poder Executivo. 
(!l partes .) 

V. Ex. vé que a cada momento sou interrompido por apartes. O m~smo não acon-
teceu com o nobre Deputado i:iue me antecedeu ·na ,tribuha . Assim peço aos meus 
illustres collegas que !l'ão me jnterrompam para que eu possa dar, dentro da lettrn 
do Regimento, a explicação qu~ devo á Camara e ao meu p

0

aiz. 
Devo dizer que a questão não foi collocada no terreno da ab;;olvição ou da con-

demnação dos crime,s commettipos pelos agentes do Governo ~ mais do que por nós 
denunciados, mas que se entrevia de envolto com os !;ermos contradictorios da men-
sagem do Sr. Presidente da Republica que é um dos ma is tristes documentos d.estes 
tempos. (Apoiados e não apoiados. Tumu lto; Soam os tympanos.) ' 

·-Não é essa mensagem ,um dpcumento de sinceridade; va le por uma confissão im-
pllcjta e formal de tudo que fqi allegado contra os abusos e atrc.cidades que foram 
praticados na vigencia d-o estado de siúio pelas au tori d ade~ e denunci ados na tribuna 
do Parlamento e pela imprensa. (!lpartes. ) 

Senhores, não podia a Camara dos Deputados, mesmo que approvasse o art. 1º 

do proj ecto que se refer.e aos actos genericos do Presidente tia R epublica durante o 
estado de sitio, approva r francamente a emenda additin; si não estivesse sem parti 
p·ris , não podia a Camara apprqva r o a r tigo additivo que não condemn a nem '1 bsolve 
os agentes dos presumidos crimf')s denunciados? 

A rejeição ilo add'iti vo formul ado por mim e pelo Sr. Deputad0 Adolpho Gordo, 
maximé depois das explicações provocadas pelo distincto ~ honrado Deputado pelo 
Districto Federal, demonstra l'!quillo que ha muito tempo está no fundo de nossa 
consciencia e que é a prova circumstancial das vehementes suspeitas de que a maiorh 
que obedece o m ando do Governo, de que a brigada parlamentar aqui destacadfl está 
prompta a encampar esses crimes. (Protestos veliementes da maioria. Soam os tym-
panos.) 
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A brigada parlamentar, agui destacada para servir ás paixões e,aos interesses du 
Governo, quer ' innocentar os autores dos barbaras assassinatos praticados no Satellite. 
(Protestos vehementes 'da maioúa. O Sr. Presiàente agitando os tympanos chama 
a· a.ttenção.) ' 

Si isto não era e não é a intenção da maioria da Camara, si a maioria, que 
sustenta o Governo, não queria e não quer homologar, em uma formula cavilopa, 
não só ds actos das autoridades do Presidente da Republica como as atrocidades 
praticadas durante o estado de sitio, então o procedimento da Camara deveria ser 
separar o trigo do joio, inculpando ~ Presidente quanto ás medidas geraes por S. 
Ex. tomadas e adaptadas e deixando as de seus agentes, por am or á moraliàade 
administrativa e pelo zelo dos creditas deste paiz, para , assim, reconhecer a inno-
cencia desges agentes ou · a culpa pelo derrame de sangu~ de tantos brazileiros wortos 
a bordo daquelle vapor Satellite contractado ,pelo GoverT,Jo. 

Mas, ;-,enh0 res, a situação está clara. O nobre ,Deputado ,pelo Districto Fecjeral 
poz o ded~ na ferida ... 

O SR. BARBOSA LIMA - E' cumplicidade e não solidariedade. 
· ·O SR. PEDRO MoA,cYR ... rasgou o véo, descobriu as baterias e mostrou quaes 

as intehções da maioria. 
As intenções da ma ioria eram e são, e agora posso dizer pelo correr do debate 

e pelo Fesultado da votação - exculpar os assassinatos do Satellite. (Apoiados e 
não apoiados. Apa-rtes e protestos vehementes de Depu.tados da maioria e minoria. 
Interrupção. Soam os tympanos.) 

O SR. PRESIDEN'fE - Attenção ! Peço ao nobre Deputado que resuma as suas 
considerações porque se trata de uma verificação de votação. 

Ainda vae ha ver ,uma terceira discussão e então o nobre Deputado pedeFá se 
externar mais lonJ;:"amente. 

(Continuam os apartes entre Deputados da maio·ria e minoria. O Sr. Presidente 
fdz soar os tympanos, pedindo ao omdor que ter1.nine as suas cvnsiderações.) 

O SR. PEDRO MoACYR - Vou terminar, Sr. Presidente. Na 3ª discussão enca-
ra remos mais de perto este assumpto e e11tão terei a gratissima occasião de mostra r · 
á Camara dos Deputados que a rejeição do artigo additivo por mim e pelo Sr. 
Adolpho Gordo aprt:&entado ao art. 1° do projecto vale por uma absolvição prévia. 
por um a amnistia concedida desde já pela Camara aos agentes do Poder Executivo, 
quando é certo que o proprio illustrado ·leader da maioria, em aparte dado ao dis-
curso do Sr. Irineu· Machado, declarou, com a responsabilidade do seu nome e da 
sua posição de leader , q1:1e seriam submettidos a -conselho de guerra. 

o SR. FONSECA HERMES dá um apa·rte. 
O SR. PEDRO MoACYR - Esta mesma declaração foi feita no Senado pelo Sr. 

U rba no Santos e até agora o commandante da escolta não foi submettido a conselho 
de guerra. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas foi promovido. 
O SR. PrmRo MOACYR - E '' sabido que tendo sido esse. co nselho de guerra exi-

g ido pelos ma ioraes da política governista, o Governo teve que recuar dea.nte da 
vontade dos seus secretarias de Estado e collocou a espada aos peitos , dizendo-lhes : 
O tenente estava elogiado por uma ordem do di a do Exercito e não podia fazer vol -
tar a traz essa mesma ordem do dia do Exercito. 

o SR. NtCANOR D0 NASCIMENTO - E ' um boato. 
O SR. BARBO. A LIMA - E o conselho de guerva é um boato? E a declaração do 

Sr. Urbano Santos é outro boato? E os fuzilamentos são outros ta ntos botaos? (f-la 
ou.Iras apartes .) ' . 

O SR. PEDRO MoACVR - Tudo, Sr . Presidente, é um boato. E' um boato a san-
g ueira do Satellite. E um boato a . matança de S. Antonio do M<•deira. E' um boa.to 
a decla ração formal do Sr. Urbano Santos. E' um boato o apa rte do s~. F<o nseca 
Hermes. Tudo é boato; e sendo assim, estamos no melhor dos mundos. E, v,iva a 
Republica Militar! Viva a Republica da dictadura. (Miiito bem; muito bem.' O 'ora-
dor é cumprimentado). 
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O Sr. Soares dos Santos (pela ordem) - Sr .. Presidente serei muito 'breve na 
explicação do meu voto e peço a V. Ex. que torne effectiva para mim a disposição 
do art. 86 n. 11 do nosso regimento interno qua ndo eu faltar com o respeito aos 
meus collegas e aos poderes constituidos da R epublica. 

Tratando dos actos praticados na vigencia do estado de ~itio, eu disse ' em uma 
das sessões passadas, quando aqui se discutia pela primeira vez o requerimento do 
illustre Deputado pelo Districto Federal, cujo nome pronuncio cem a devida venia, 
o Sr. Barbosa Lim a, que não era a casb do Sr. Presidente da Republica enviar men-
sagem ao Congresso Nacional, ··desde que o estado de sitio fôra dado por lei 
expressa sem pedido de S. · Ex., mas por espontanea vontade do Congresso Nacional, 
maioria e minoria con'i,untamente com o fim de defender a ordem publica, seria-
mente compromett!da naquella occasiã'o. 

Hoje, Sr. Presidente, nós vemos que é transformado esse projecto da nobre 
Commissão de Constituição e Justiça em um acto de perfeito pa rlamentarismo, em 
uma prova de confiança ao Governo. 

Posta a questão neste pe, deante da possibilidade de reprova r ou approvar os 
actos do Governo, que aliás a Constituição não manda, vejo-me na contingencia de 
resolver pela approvação do projecto e o faço sem receio, · pela certeza de que o 
Governo agiu dignamente ne defesa da Republica. 

Quanto á segunda parte, relativamente a essa accusação tremenda, que aqui 
vem sendo feiia sem provas, (muito bem) co~tra o official. que digna mente desem-
penhou sua commissão, naquelle momento critico de responsabilidade para a ordem 
publica qu ando conduzia para o norte do paiz individuas, cujo convivia se tornara 
perigoso para a garantia da sociedade, quando o Governo assim procedia, na vigen-
cia do sitio, como fez o Governo passado, em 1905, mandando levar para regiões 
infiospitas da Repu51ica, e talvfz fuzilar, os defensore3 do port;i Arthur da Saude, 
não houve aqui nenhuma voz c,1ue se levantasse, cl.eante de todas essas circumsta n-
cias para accusar, como se faz resta occasião. 

No entanto, o que vejo agor;a é uma opposição tenaz contra os actos do Governo, 
talvez porque á foente da admín jstração publica se encontra um marechal do exercito 
e tencionalmente a critica é levfida contra o Governo militar. -

Comtudo eu poderia dieer :;\ Camara que nós temo> o Go~P.rno de um militar, 
mas que esse Governo é honraçlo e como Governo honesto elle não tem faltaqo aos 
seus compromissos de defesa do~ interesses nacionaes. (Mu.ito bem, muito bem.) 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á verificação da votação da emenda 
afülitiva . 

Qejeição 
da emenda 

Procedendo-~e á verificação da votação da emenda additiva, 
reconhece-se terem votado a favor 23 Srs. Deputados e contra 102 ; 
total, 1 2 5. 

O Sr. Presidente - A erpenda foi refeitada. O projecto passa á 3ª di scussão. 

SESSÃ.p DE 4 DE SETEMBRO. 

O Sr. Carlos MaximiliafIO (movimento de attenção) - Entro, com prazer l' 

calma, na discussão elevada de upi caso constitucional. 
Os hrilhaptes oradores da minoria accentuaram expôr, um 

3.0 disc. d'o a um, a sua opinião individual. 
Reivindico para mim igual direito, embora a trilha que pre-

projecto 138 tendo seguir haja sido palmilhada pelo distincto leader de minha .· 
bancada, com ' tltivez e brilho. 
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Aqui se aflirmou que a Camara, recebendo .a mensagem sobre o 'éstado dé si tio, 
julga os actos do Presidente, como ,tribunal politico que é. 

Penso de modo diverso, e, como energico orador da opposição invocou o Direito 
Argentino, discutirei o ·caso á luz da jurisprudencia constitucional da grande Repu-
blica do Prata. · 

Não olvideis, todavia, que a meu lado tambem se acha a a lta auctoridade de 
João Barbalho. 

Não comp.-ehendo um tribunal quP. julga mediante as provas offerecidas pelo 
proprio accusado. Sim, o Congresso aprncia os actos do Presidente tomando por base 
do veridictwn a mensagem por elle remettida. 

Isto é, aqui é um pretoria curioso, no qual se abso lve, porém se não poçle con-
demnar; porquanto só o Senado, pel a Constitu ição, tem autoridade para condemna1· 
o Presidente da Republica. 

Do dever de enviar uma mensagem não é licito inferir que decorre a prerogativa 
nossa de julgar. PQ.t· muitos outros motivos deve o chefe do Executivo remetter infor• 
mações á Camara, sem que, por isso, profiramos aresto sobre os seus actos. 

Na vigencia do systema pa rlamentar, sim, ante cada mensagem surge o voto 
de confiança, e, si este é reousado, considera-se condemnado o gabinete, que se retira 
logo do poder. 

Tão pouco o nosso voto não vale como um bill de indemnidade, como se affirmou. 
Esse bi.ll não existe no systema constitucional vigente, como bem esclarece o com-
petente Barbalho. 

Como sou novo nesta Casa, preciso apoiar cuidadosa mente, em autoridades, as 
opinões emittidas sinceramente na tribuna. 

I~vocaram, disse eu, a Constituição Argentina . 
Tomarei uma obra classica e conhecidissima - !ls Garnntias Constitiicionaes, 

do Dr. Amando Alcorta; com o auxilio de.lla vou demonstrar que tambem na Argen-
tina a Camara. não exerce esse poder de julgar o Presidente. 

A'. pag. 242 deutrina o notavel mestre que «a censura entre os poderes, como 
meio de manifestação, é um máa recurso de governo, porque quebra e desacredita 
o que soffre, sem proveito para o bom regímen, uma vez que com ella conclue toda 
acção. Qual seria o alcance de uma desapprovação por parte do Congresso? Si o seu 
alcance fosse a accusação e o juízo pol\tico, o acto prévio é inutil e compromette o 
julgamento do Senado, que deve converter-se em tribunal; si assim não é, a desap-
provação é um acto irrisorio, que deixa cada poder no seu posto, não influe em sua 
marcha successiva e estabelece um antagonismo, o qual não produz sinão male,;; 
a Constituição não podia, nem devia ir ahi. " 

Prosegue Alcorta, á pag. 245 : 
«Cremos que o Congresso tem claramente determinados os meios de que póde 

va ler-se para conhecer o succedido em virtudE- de um estado de s~tio, e que n.ão 
necessita armar-se com a fac-itldade de desapprovação, e converter-se em urn censor 
do Poder Executivo. » 

L erei á pagina seguinte um trecho decisivo : 
«Esta ha sido a solução uniforme, e se não póde citar um só caso, em nossa 

jurisprudencia constitucional, em que o Poder Executivo se tenha crido no deve1· 
de dar conta para receber uma appro,ia ção 01t reprovação, nem o Congresso no de 
exigil-o." ' 

Emfim, á pag. 265, o ·legista conclue : 
«Assim, nos casos a que nos hemos referido, existe responsabilidade, e se faz 

effectiva por meio do jiiizo politico que autorizam os arts. 45, 51 e 52 da Constituição, 
desde que haja um máa desempenho ou um delicto no exercício das funcções res-
pectivas. " 

Este a rt. 45 corresponde ao a rt. 29 da nossa lei basica; o 51 ao 53 e o 52 estipu· 
Iam que o julgamento do Senado não irá além da perda do emprego e incompatibil,i-
dade para qualquer outro, etc . 

.Diz o mestre que o meio é o jui zo poliflco; mas que o tribunal pol'itico não tt a· 
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Câmara e sim o Senado; e nes'te caso precisa de uma .queixa, cuja procédencia a 
Camara aprecia, enviando ' o processo ao Senado, para ser o Pi:esidente Julgado neste 
tribunal. Mas não é, a proposito do assumpto do estado rle sitio, a Camara, inver-
tendo as normas legaes de regímen, converter-se logo em tribunal po.Jitico e abso lvér 
o Presidente da Republic<t. 

Eu faço, como um juiz de tribuna l superior, que, vencido na preliminar, conhece 
de meritis. 

Pela discussão. que aqui se travou, eu sei que, embora valham muito estas du 'ls 
a uto·ridades, João Barbalho e Amando Alcorta, a Camara já enveredou por outro 
terreno, no passado, em outras legisla turas : a de tomar conhecimento, neste 
momento, dos actos do Presidente da R epublica . Neste caso vamos apreciar a questão 
de me·ritis. 

O Presidente da Republica a nciou errado ou andou acertado? 
Cumpriu a Const ituição ,ou a excedeu ? 
Em primeiro Jogar não foi sem razão que fiz um Iong0 proeinio; desde que o.s 

nobres oradores admÍtt iram que isto aqui é um tribun al, ha de o mesmo julga r de 
accôrdo com as provas que a Constituição exige que o Presidente offereça. 

E a~ proyas estão simplesmente na mensagem que o Presidente da R epubli ca 
enviou ao Congresso, mensagem em que declara que não commetteu nenhuma vio-
Iencia e que, qua nto ao acto abusivo, daquélles com certeza previsto pela ·Consti-
tuição, praticados na Ilha das Cobras, o autor respectivo foi sujeito já a processo 
reg ul ar. 

Quanto aos outros, elle disse que se der~m em legitima defesa; que , os offici aes 
foram obrigados a pra tica r a execução em legitima defe,a. 

Eis ahi a mensagem. 
1 

O assumpto já foi discuti1o; ouvi com a ma ior attenção os adversarios, tomei 
a lg um as notas e vou refutar as suas objecções. 

Affirmou-se aqui que uma vez que o Pres idente da Republica não mandou pro-
cessar o commanda nte da g uaqla do Satellite, é que a Camara devia tomar a: inicia-
tiva desse processo, "\Ss im comq toma quando se trata de actas falsas e i:iutros delic-
tos de ordem eleitora l, na occ11sião em que se apura o resultado definitivo de um 
pleito. 

O exemplo não colhe. 
Quando a Gamara apura .o resultado eleitoral, ei-la exerce uma ' funcção que é 

essencialmente, unicamente, privativamente sua. 
Eió ella, por deliberação prppria, é que podia apura r responsabilidades e mandar 

submetter a processo o individu p que commettesse um delicto. 
Não se dá o mesmo com o official inferior do Exercito, que recebe dos superiores 

o commando de uma força e, qpando volta, deve declarar aos chefes o que fez e pe-
rante elles é o responsavel lega!. 

Aliás, as leis militares são claras. O milita r que, no desempenho de qualq)Jer 
missão se exceder, responde a conselho de investigação; si é pronunciado após o 
summa rio de culp'l , vae a consl!lh o de g uerra . 

Mas o que os legisladores militares se esqueceram foi de dizer que este conselho 
era principiado pela Mesa do Cong resso ! 

Antigamente era, como pude apura1· em Thomaz Alves, o m"inistro, o ma is alto 
funcciona rio que ordenava o coqselho de investigação; depois do ministro da Guerra, 
o com mandante do Districto, e assim por . deante. 

Hoje, pela lei vigente, o mais alto funccionario pa ra ordenar taes processos é 
o chefe do Estado-maior do Exerci to ou da Armada ; depois, os comm anclantes de 
districto e assim por deante. N'ão figura m nem o Presidente nem a Camara dos 
Deputados, no dispositivo com1Jetente. 

Aqui ha muitos militares a quem pergunto se conhecem um conselho de ipvesti-
gação principjado pelo Presidente da Republica ? 

Tal~ez objectem : nada temqs com o o mini stro da Guerra; o Pres idente da Repu-
blica é o unico responsavel pelq succedido. ' 



-295-

Não é. verdade. 
Desde que é um acto meramentê disciplina r, o ministro é que deve agir. E 

quando se commettem faltas, o ministro, por este acto de tolerancia para com os 
seus subordinados, o commandante do Districto por esta bondade para com os seus 
inferiores, estão sujeitos a processo, e qualquer pessoa póde a rrastal-os a responder 
por falta de exacção no cumprimento de seus deveres. 

Accusa-se tambem o Governo ' de não faze r voltar os degredados. 
A' lei não manda que se faça, á custa dos cofres publicós, regressar pa ra a tran-

quillidade da noss<.t vida commercial e fin ancei ra , para a nossa sociabilidade, os 
inoividuos da peor especie, que mo momento fomos obrigados a remetter pa ra o 
extremo Ac~e. 

Ell es teem o tlireito de volta r. 
O Dr~ Rodrig ues Alves , que foi, aliás, um bom Presidente de Republica , homem 

tolerante, mandou tambem prender esta gente da Saude e a tirai-a para o No°rte. 
Elles fica ram com a liberdade de regresso ; o Governo não os trouxe. Não vamos 
pagará custa dos cofres publicas, a volta de bandidos para as ruas do Rio de J aneiro. 

E, aliás, si e verdade, como ahi se murmura, que elles estã0 tolhidos no seu 
n~gresso , cabe-me lembrar que lá no Acre não na estado de sitio, e existem autori· 
dades judiciarias ; peÇa-se habeas-corp1ts, até orig ina riamente, ao Supremo T ribun a l, 
que o dará logo, e estes individuas regre,ssarão ao convivia de seus amigos na 
Capital Federal. 

Diz-se, tambem, que, ao prender, o Governo er.'.l obrigado a declarar porque 
prendia e para onde mandava os individuas. 

Divido em dçrns pontos a objecção, que foi de um dos m:ü s eioquentes membros 
desta C asa : o Governo é obrigada° a declarar ao individuo porque o detém; o Governo 
é forçado a lhe dizer para onde o manda. 

Ora, Srs., decreta-se o estado de sitio exactamente para poder prender sem nota 
de culpa , sem se declarar ao individuo por que' motivo elle é preso. 

Si é preciso-invocar lima autoridade, citarei ainda Alc0rta, que diz a pags. 26j : 
« O estado de sitio, bem ou mal decla rado, faça-se ou não mau uso delle, não dá 
Joga r a acções, 1po;que se reduz a ~·emover as pessoas de um luga r para outro sem 
d1ir a.s causas da rem0ção » ! 

O Presidente, portanto, não esta obrigado a dizer por que razão prende o indi-
viduo; de outro modo, nem ·precisaria do estado de sitio. 

Segunda pa rte da objecÇão : o Governo tiriha de indica r pMa onde remettia os 
individuas , presos. 

I sto o Gove,rno indicou: para o Extremo-Acre. 
Salientando sua ' opinião, o distincto collega fund>tmentou seu pa recer em um 

accórdão do Supremo Tribunal, que concedeu hab eas-corpus a illustres membros 
desta Camara , porque tinham sido mandados para Togares que eram prisões com -
muns. · 

Neste caso, em vez de se levantar aqui accusação, faz-se elogio ao actual Presi-
dente da Republica : elle, que é um milita r, que é um homem que não tem eàucação 
jurídica , mas apenas este senso, esta noçã,o vulgar do 'direito, elle, agarrando indi-
víduos da peor especie, cumpre a Constituição, atirando-as para ol!tras regiões do 
territori0 nacional, que não constituem toga r destinado a prisões por crimes com-
muns; ao passo que um jurista , eminente e respéitavei, preBidente da Constituinte, 
applicando a lei do .estado de sitio , mandou para Fernando de Nornnh a , não simples 
desclassifkados, mas personalidades da estatura do , Sr. Barbos fl Lima , que era, já 
entã0, uma g loria legitima do parlamento nacional. 

O SR . BARBOS~ L IMA - Obrigado a V. Ex. 
O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Pediu-se ainda a lista dos deportados, que ne-

nhuma lei exige, e lembrou-se que a imprensa fic0u, d,urante o estado de sitio, prohi-
bida de analysar os actos do Govern~ tanto que um jornal, para fazer espirita , · 
estampou na primeira columna a Historia da Princeza Magalona. 

Senhores., ésse tambem é um direito do Governo; e ahi se enccmtra novo motivo· 
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para louvar o Marechal H ermes: 0s seus adversarios mais terriveis nem sequer saht· 
ram do Rio de J all'eiro. Talvez não haja um exemplá, em estado de sitio, dentro 
da Republica , de Governo armado dessas faculdades excepciol'raes, desses poderes 
discricion arios, e que, entretanto, não inspira terror aos seus inimigos, os qua'es nem 
daqui se a fasta1n e ainda vão escrever troças nas primeiras column as dos jornaes. 

. O SR. EDUARDO SocRATES - Pelo texto da Constituição, os poderes não são 
discricionarios, são muito restrictos até. 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Como V. Ex. me contesta, lerei ma is uma vez 
Alco~ta, a pag~. 253 : "Si o direito de publicar as suas idéas pela imprensa sem 
censura prévia é um direito de que g ozam todos os habita ntes do paiz, e es tá com-
prehendido entre as suas Declarações, direitos e garantias; e, si o estado de sitio 
suspende as garantias constitucionaes, a consequencia logica e necessaria é que a 
sua privação entra legitimamente entre as faculdades que elle outorga . 

Si a imprensa é uma cousa, uma propriedade que tem a g a ra nti a consti tuciona l 
de que ninguem póde ser privado senão em virtude de sentença fundada em lei; e1 
si o estado de sitio, suspendendo as g a rantias constitucionaes, affecta á s cousas com'J 
ás pessoas, a consequencia t.ambem logica e forçosa é que o seu fech amento p6cle 
ser ordenado, si, a juízo do Poder Executivo, é necessario pa·ra os fins que se teve em 
vista ao declarar aquelle estado. » 

O SR. PAULA RAMOS - V. Ex. dá licen,ça para um aparte ? Desejava que me 
di ssesse si os movimentos da esquadra e da l!ha das Cobras tiveram caracter 
polí t ico. 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - O Congresso que responda , porque foi elle qu~ 

deu esponta neame nte o estado de sitio, julgando a ordem perturbada. 
Foi a lleg ado, mais, que se commettera m barbaros assassin atos· em Santo Antonio 

do Madeira. 1 ' 

AIL não ha via es tado ele sitio ; si barbaros assassin atos se deram, por elles não 
é responsavel o Poder Executivo. Ao Poder Judícia rio, ao promotor publico, ao defe .. 
gado do Joga r, incumbe tom ar contas ao assass ino; isto não é funcção do Pres idente 
da R epublica. 

Os colleg as queiem, neste extravasame nto de autoridade - não sei se ca berá 
o termo - faze r o Presidente competente até pa ra offerecer denuncias e decreta r 
pt·1são preventiva ! 

Emfim, a inda se a llegou q"le o voto do Congresso equivalia a innocentar os res-
ponsaveis por quaesquer abusos, tornando-se verdadeira amnisti a , 

E' outro erro, e vulgar. 
Amni stia é amnistia; precisa ser declarada especia lmente, por decreto em que ~e 

empregue esta pa lavra, percloa nclo, liberta ndo de toda pena os que em determinado 
momento commetteram certos qelii:tos . ' · 

O que se faz agora não é amn istiar-; 'mas é logico : ·os dig nos Depu tados leem 
convicção de que estão julgando ; por isso tambem· temem que es tejam perdoa ndo; 
MÓS sabemos que não julgamos nem perdoamos, ima ntemo-nos denlro ela esphera das 
nossas a ttribuições, e tudo que escape •a essa espher a será apurado nos Jogares, nas 
occasiões e pelas a utoridades cqmpetentes. 

Ag.ora , o ponto mais curioso : foi aqui alleg ado que se acceitava a primeira 
par te, o ~econhecime rJÇo da leg "ll'idade ele todos os actos pra ticados pel© Presidente da 
R epublica, porém não dos actos pra ticados pelo tenente Mello. 

Um eFro conduz· a outro. l'{6s, á força de pensa rmos que semos tribunal, ch eg·a-
mos a té a querer julga r os te ne~ tes . 

Porque, dentre todos os í \!Sponsaveis por factos occorridos durante a suspen-
são das gara ntias constitucionfles , se destaca o ma is humilde, o mais fraco, um 
joven, um official inferior apenas ? ' 

Maravilha-me a escolha .do bode expia torio, surprehende-me a origina lidade ela 
preferencia. 

Durante o estado de sitio af iram ó Pres idente, o ministro da Guerra, o da Ma-
rinha e o do In terior; puzeram-se em evidencia officiaes supr'eriores do Exercito e da 
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Armada; e pede:se á Camara que absolva (é o termo aqui 'empregado) absolva todos, 
na pessoa do unico .responsavel pera nte o par.lamento e perante o paiz, o Presidente 
da Republica; exige-se, po~ém, uma exc.epção : que se prenda, persiga , proces~, 
condemne, esmague - o tenente Mello ! 

Que fez elle de extraordina rio, para que, na ancia de justiçal-o, se não trepide 
em rasgar a Constituição da Republica, transformando o pa rlamento nacional em 
delator venezi.ano de officiaes 'subalternos? Que fl agicios perpt:.trou, e tão graves que 
até isentam do onus da prova aquelles que o accusam? 

Partira, com uma pequena escolta, a bordo do Satellite, afim de carrear parn o 
Acre a leva sinistra de 400 , indivíduos, da peor especie, heroes "da desordem, perigosos 
e corruptos. 

Na primeira noite já se deram scenas da ntescas, violencias innominaveis, entre 
os proprios degradado;;. 

O commandante separou os fracos dos fortes . 
Amotinaram-se então estes faccinoras rela]Dsos, cheg.ando até · a partir as ca11eca2, 

afim de transformal-as em instrumentos cortantes. 
P,rendeu nos porões os cabecilhas o official energico. 
Rugiram possessos, urdindo trama infernal; visaram ap,ossar-se do navio, pisando 

no cadaver do tenente resoluto. 
Si elle vacillasse um momento, de um só golpe rolariam, no convés ensanguen-

tado, o homen e o principio da autoridade. Assim aconteceu a Baptista das Neve; . 
Mello fez fuzilar apenas sete, aquietando-se a turli>a, tranzida de terror. 
Agiria elle imponderadamente, desvairado por infundadas suspeitas contra 

indivíduos imbelles? ' Não ha.via flagicios de que não fossem capazes os tigres que enjaulara no 
Satel!i.te. 

Apossaram-se de couraçados que ·o Brazil contemplava, envaidecido e carinhoso, 
como penhÕres formidolosos da paz sur-americana. 

Feriram, no escuro, um official mancebo; trucida ram o chefe, re~oluto e heroico. 
Não respeitaram sequer o cadaver do valente: des'almado sicario, mais · tarde 

passageino do Satellite, partiu o craneo a machadinha, para lhe contemplar os 
miolos palpitantes; depois verteu agua, ignominiosamente, sobre a cabeça veneranda 
da victima. 

Durante dias de a!'lgusti'a inolvidavel para a cidade do Rio dl' Janeiro, os mal-
vados gozaram ó panico da população inerme, assestando a pot~nte artifharia dos 
couraçados para a casaria que- se pendura desprotegi1la pelas encostas dos morros. 

Uma vez até, como para mostr.arem de quanto seriam capazes quando desatten-
didos, esquartejaram a metralha dous innocentes que brincavam. 

CobFiu-os com o véo da amnistia a clemencia do parlamento nacional. 
Não os commoveu tamanha generosidade. 
Conluiaram-se logo ap6s em rebeldia nova, collimando a posse de um navio 

duplamente formidavel : pela resistencia da couraça e efficacia dos canhões, e pelo 
nome que é uma legenda de bravura, de intrepidez e de heroísmo - Rfo Gra.nrle 
do Sul . 

Descobertos a tempo e immobilizados pela audach temeraria da officialidade 
briosa, renovaram na ilha das Cobras a resistencia fanatica e obstinada da Favella. 

Renderam-se sobre as ruínas da fortaleza desmantelada. 
Eis, em pallidas côres, a pintura da intrepidez e ferocidade dos homens que o 

tenente Mello transportava. 
Imaginemos o reverso da medalha; que o official, tangido por esses sentimentos 

·ultrarevolucionarios de aceni:lrado respeito pela vida humana, os quaes chegam a 
negar até a legitima defesa, recuasse a nte as medidas de excepcional energia, e a 
guarnição, abatida pelas vigilias e pelo enjôo, fosse subjugada çelos lobos do mar. 

Oh ! ignomínia para o Exercito, vergonha para o Brazil. 
Construimos drea.dnoughts pomposos; e o seu primeito tiro é dado sobre a ·nossa 

·~apitai. F0rtificamos uma ilha junto ao porto, e somos forçados à desmantelar a tiros 
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de canhão. Remettemos bandidos para o Norte, e elles regre .~sa:m triumphantes, 
trazendo o commandante da escolta amarrado ao mastrn do navio! 

Ao camponez bolonio e ao mercador pacato, que não teem obrigação de ser 
valentes, absolve a lei, si, em defesa de direitos seus ou alheios, eliminam delin-
quentes atrevidos. E o grande mestre Impallomeni doutrina poder invocar a diri-
mente aquelle que, fugindo, evitaria a 1esão injuriosa do proprio direito. 

Permiftam . que reproduza as palavras lapidares do famoso jurista da Italia : 
«A lei não ordena a vil'ania, nem é esta um sentimento que se deva de modo 

a lgum recommendar a um povo varonil. 
A dignidade individual é tambem um direito pessoal, a que não se p6de ser 

constrangido a abdicar. 
O pa rticula r tem 0 direito de repellir a aggressão, e ;1ão o dever de poupar o 

aggressor, fugindo indecorosamente deante delle. Este injurioso dever não foi 
i.amais ensinado em época menos feliz do que a presente. " 

Si ao commerciante e ao camponio se não póde imriôr a cobardia da fuga, corno 
exigir do official, que tem o dever de ser pündonoroso e valente, mais do que a 
disparada vil, a rendição ignominiosa ante a intimativa da populaça tarada e infame, 
confiada á ~ua responsabilidade de bravo ? 

Si elle regressasse ás aguas da Guanabara, trazendo na farda o vilip'endio dos 
escarros, nas faces o rubor das bofetadas e 'nos braços os vincc1s das cordas, talvez 
uma voz se erguesse, vingadora, pedindo uma fortaleza para o pusillanime e· a 
amnistia para os atrevidos zombadores da lei. · 

Como grangeou el!e o galão de 2 ° tenente, que ihe ornava o punho a bordo do 
Satellite e se lhe pretende arrancar por um original conselho de guer·ra inicia.do pel o 
parlamento nacional?-

1 
• 

Na ultima guerra do Oriente se julgou mister que a dynamite explodisse em 
mo_mento preciso, ' causando d1am no irr'eparavel a vistoso couraçado russo. As cor-
rentes desviavam a mina. 

J aponez resoluto atirou-se ás ondas, immergiu animoso e causou a tempo a deto-
n'ação efficaz, que' lhe espostejou o corpo de valente. 

Os jornaes illustrados da Europa es tamparai;n a photogravura da solemniditde 
sagradora do iinmorta l : o imnerador lVIutsuhito, o alto clei"o, nota veis e · povo aéom-
panharam, em grande gala, ap pantheon japonez, o portador d~ um pouco de massa 
encephalica, unice despojo fu'nrbre do heroé, retomado ás vagas. 

No Brazil, duraAte a campanha ' de Canudos, se presenciou episodio ' semelhante 
uo qual Euciydes da Cunha a11ude no penultimo capitulo dos Sertões. 

Os jagunço~, congregados em torno d'a igreja nova, re,sistiam bravamente, com 
um;i tenacidade de ,assombrnr. 

Julgou-se· que por fanatismo 'defendiam d templo; baqi;eando este, 1·ender-se-
hiam , desalentados. 

Não logravam os art ilheirQs niv.elar a coilstrucção sagrada. 
, Sargento intrepidd fallou aos chefes: ' "Garahtam-me a promoção a official, 

afim de que a minha mãe e irmãs recebam o meio soldó, porque eu vou atirar um;,i 
bomba de dynamite dentro da igreja e serei morto no reductJ dos jagunços '" 

Colleando como uma se rp~, arrastou-se até o templo, cumpriu a pa lavra; porém 
a bomba não explodiu e os fanilticos não viram o temerario. 

Repetiu a façanha, com exito oompleto; e, vivo ainda, chegou á fileiras legaes. 
Poi~ bem; esse v'oluntario ~a mórte, o joven que partja c'om a certeza inconcussa 

de não ter regresso; o mancebo que ia dar a vida, expontaneo e heroico, pela orde-.n 
e pela lei, pela Repuf>lica e peja patria; o bravo que' ava nçava para o sacrificio, pen-
sando carinhosamente na mãe e nas irmãs; esse vívo exemplo brazileiro de abne· 
gação e civismo oriental, mixto de intrepidez e bondade, foi o sargento Franscisco 
i\<Iello, promovido alli mesmo, no campo da honra, a 2° tenente, por acto de bra . 
vura. 

Deveria isso bastar pa·ra lf/e não attribuirmo,s barba,ros a.súissina.tos, sem provas 
esmagadoras. 
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Todavia, si .delinquente elle fôr, promovam-lhe outros o processo regular. 
Perante os juizes póde o mancebo ser um réo. 
Pe°rante nós, que repre~entamos a nação, elle será, emqu;rnto se não· provar o 

contrarío, o heroe humilde que marchara, sereno, para a morte, em proveito da fa-
milia e da patria. (M·1iito bem; muito bem. O o-radar é cumprimentado por muitos 
co!legas.) 

O Sr. Nicanor do Nascimento 11) - Sr. Presidente, não fosse a i,mperio>a 
necessidade de retorquir, náo só a argumentos, que foram apresentados na discussão 
anterior, como a doutrinas completamente subversivas do nosso direito constitucional, 
e eu não. abusaria da attenção da Camara, discutindo o projecto que manda approvar 
os actos do estado de sitio. 1 

Sr. Presidente, a desi;>eito de todos os antecedentes estado.s de sitio, nos quaes 
a Camara tem sido ohamafla a se manifestar, dando . a sua approvação ás medidas 
de excepção praticadas pelo Governo, tenho a opinião individual de que os, actos 
praticados pelo Poder Executivo, no periodo de suspensão das garantias constitucio-
naes, não são susceptiveis de approvação da Camará ou do Senado. 

Jul150 estar completamente dentro da doutrina constit~cional P.~pressa, clara, 
inêlubitavel. 

' O art. 80, § 4°, da Çonstituição Federal, declara gu~. em qualquer caso, o Poder 
Executivo communicará, por mensagem, , ao Poder Legislativo quaes as medídas 
tomadas durante o estado de sitio para garan tir a effectividade da ordem , publica. 

Ora, nós nos encont1:amos, Sr. Presidente, em 11m ;egimen de poderes perfeita-
mente delimitados. 

A esph~ra de acção de cada um dos poderes da Republica é completamente 
marcada dentro da Constituição. ' , 

Não ha poderes sinão aquelles expressos. A soberania reside fundamentf!.l
1

mente 
no povo, e' os poderes representativos da Répuólica são exclusivamente delegações, 
mandatos expressos. E o instrumento deste mandato é a Constituição Federal. ' 

Vejamos si a Constituição Federal determin a a approvaç~o dos actos de estado, 
de sitio. O art. 80 é o que dá o poder ao Governo para, no caso de emergencia inde-
clinavel, decretar o sitio. ' 

O artigo que declara que deve ser mandada a mensagem ~o Poder Legislativo, 
apenas pronuncia ~s palavras sacramentaes que acabo de referir; o artigo em que 
se fundam aquelles que acreditam que ao Poder Legislativo im:umbe a approvaçã~ 
dos actos do esfado de sitio, e aquelle ·' trecho do paragrnpho 21 do art. 34, onde se 
diz : Approvar .ou suspender o sitio. · . , 

O SR. AsTOLPHO DuTRA - ~ão apoiado. Ninguem se fundou abi, porque appro-
va1' ou suspender o estado de sitio não é approvar ou rejeitar actos de estado de sitio. 

A argumentação é completamente outra. Conheço a de V. Ex: e dos seus' parti-
darios e a contr,aria. O parecer opina pela argumentação contrari~ q~e está de 
accôrdo com os precedentes. 

E' tempo de inteq>retarmos a nossa C:onstitu ição, (apoiaclns) pelo menos naquillo 
em que ell a tem sido tranquillamen'te entendida até hoje. ' 

Devemos firmar esta intelligencia sem precisar pedir de emprestimo interpre-
tações aos Estados Unidos e µa Republica Argentina. 

o SR. NICANOR no NASCIMENTO - (( Approvar o estado de . sitio», é o que diz a 
Constituição Federal e este não é absolutamente approvar «os acto.s » : é declarar 
necessario o sitio e approval-o ou não e suspendei-o. 

Vou responder gradativamente aos apartes de meu digno collega e mestre ... 
o SR. AsTOLPHO DuTRA r _ Mestre, não apoiado. ' 
O SR. NICANOR no NASCIMENTO - ... e accentÍlo que a nossa dive~gencia' não 

versa sobre o assumpto em debate, mas sómente sobre uma questão c;onstitucional. 

( 1) Este discur$o não foi revisto pelo o-rador. 
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« Approvar ·ou suspender o Estado de sitio,, ; diz o texto; neste mandato, dado 
pela soberania á Camara, ao Congresso, n'ão vai evidentemente a autorização para 
Julgar os actos do Poder, Executivo. Este é independente e os actos são consummados. 

O artigo a que no parecer allude o meu honrado collega é o art. 8, § 3º : 
cc Logo que o Congresso se reunir o Presidente da Republica i-elatará, moti-

vando-as, as medidas de excepção que houverem sido tomadas n e dahi deduzem um 
poder implicito - cc o de approvar" - que não está na lei. 

· (Ha um . aparte). 
Naturalmente não; mas tambem, como já foi ponderndo ;;qui, diversa"i outras 

mensagens, em que o Poder Executivo communica ao Legislativo actos que praticou, 
deix~m de ser sujeitas á approvação. Por exemplo a da despeza. 

Demais, argumentemos. Qual o effeito desta votação? Ou o Congre so approva 
esses actos porque os julga dentro da Constituição e da lei, sem que quaesquer 
abusos tenham sido commettidos pelo Presidente da Republica ou por seus agentes, 
ou não. 

Supponhamos que se dê a approvação; qual ~ consequencia? E' a exculp~ção 
desses individues? Não, porque o estado de sitio não é a rr.orte das garantias 
constitucionaes, mas apenas a cc suspensão» dessas me~mas garantias. 

E' por isto que o mesmíssimo artigo diz que "serão responsaveis pelos abusos 
pratica<los durante o est,ado de sitio os agéntes de Poder Executivo que os .tiverem 
del.erminado '" Isto perante o fõro competente - in. the due proces of law. 

Si o estado âe sitio é simplesmente a suspensão pro tem.pare das garantias 
constitucionaes, logo · que esteja findo, esses agentes podem ser responsabilizados 
perante as · a utoridades j'udiciarias, p,orque a acção do sitio não vae além do prazo 
de sua terminação. 

1 . O SR. AsToLPHO r;>urnA - Queria que V. Ex. me respond-~sse qual o imuito 
dá § 3° do a rt. 80, quando 9anda submetter ao conhecimento do Congresso a men-
sagem... . 

O SR. PE~Ro MoACYR - ... motivada. 
O SR. A~TOLPHO DUTRA .- ... si não nos cabe emittir juizo a respeito? 
O SR. PEDRO MoACYR ~ Sim, então porque dar contas, e motivadas, do que 

se fez? 
, O SR. NrcANOJ! ~o NAsCI\lfENTO - Não é «dar contas»; é ccdar conhecimento>>. 

E vou responder. . 
A hypothese que se figura é a <ile julgar o Congresso Nacional que houve, ele 

parte do Presidente da Repub,lica, isto é, do representante maximo do poder Execu-
tivo, abu.sos e violações de qu6) trata o art . 53, ou de qualquer outro .da Constituição, 
o que dará lugar a que elle i~cida em responsabilidade penal. 

O SR. AsTOLPH<D puTRA - Pelo modo por que V. Ex. entende a Constituição, 
ella teria erigido o Congresso em tribunal sul'. ge~ieris, que só po~erh condemnar e 
não podei-ia absolver ... 

O SR. NICANori DO NASC!l/fENTO - Não póde condemnar nem absolver, dentrd <lo 
regímen constitucional, como ~e tem praticado nos Estados Unidos e em outros paizes 
de instituições analogas. ~ solução é esta : o Congresso N acfonal, tomando conheci-
mento dos actos do President~ da Republica', si os julga violadores da lei decreta o 
impeachment, denuncia· o Pre$idente, para que elle seja responsavel perante os podr~
res constituídos. 

E' a intelligencia' da Con,stituição, de accôrdo com todos os tratadistas e com a 
pratica cio regimen em outros povos. 

O SR. AsTOLPHO DUTRA - De accôrdo com todos os tratadistas, não apoiado; 
e em desaccordo com a praticp tranquilla do. regimen entre nós. 

O SR. NrcANOR oo NASC\,MENTO - De accôrdo com o que diz João Barbalh-:i, 
tratadista notavel, mestre na especie. . 

O SR. AsTOLPHO DuTRA ~-Mas cuja opini ão foi · contrariada pela unanimidade ele 
noss~ a ntecedentes parlamentares no assumpto. (Ha ou.hos apa.rtes.) 

O Sn . NTCANOR DO NASCIMENTO - Não tenho a menor duvida em reconhecer que, 
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como di ~em os collegas, a doutrina acceita pelei Congresso, até hoje, é a que pro-
pugnam; mas tenho independencia e integridade bastantes em meú espirita para 
que possa decidir em contrario, de conformidade com o cuidadoso esbudo que fiz 
sobre a questão, e resolver do modo por que estou fazendo, basead0 em ártigos de 
lei , no direito comparado e em tudo que póde ser elemenro de convencer nas que$ tões 
jurídicas . 

Os antecedentes podem muito bem ser determin ados por situações políticas. 
Hoje ainda estamos em situação identica : a questão foi posta no terreno da con-
fiança, da solidariedade politica e nós todos votaremos a approvação dos actos pra-
ticados durante o estado de sitio, apezar de quaesquer exemplos doutrina rios. 

Assim, estes antecedentes creados por si tuações politicas especiaes não deter· 
minam a solução scientifica do acontecimento .. .. 

O SR. ASTOLPHO DUTRA - No caso, melhor auto ridade do que nós era o pri-; 
meiro Congresso J uric!ico, que não é corporação política. 

O Src N!CANOR oo NASCIMENTO - Devo declarar ao meu honrado c9llega que, 
si alguma autoridade pudesse me fazer mudar de opinião, não precisava ser invo-
cada a do Congresso Juridico, ~as,tando-me o parecer de V. Ex., tão luminoso e 
claro, e fu'ndado eril autores tão egregios; mas, por mais que quizesse obedecer a esta 
doutrina , a esta tendencia, no momento, o meu espirito rebel!ou-se por uma convic-
ção profunda de que isto era violar o regimen. 

Ao · demais, · pergunto : como o Congresso poderia julgar conscientemente si não 
procedesse de accôrdo com tendencias politicas, quando os unicos documentos apre-
sentados são os do individuo que figuraria como réo, quando os unicos documentos 
sãô os papeis remettidos peio Poder Executivo ao exame da Carr:ara, sem que o inque-
rito fosse aberto, sem que a inquirição criminal fosse preparada para conhecimento 
de todos os actos? (Aparte s). 

Isto mostra de modo claro e circumstancial que o Congresso não é erigido em 
tribunal pa ra o julgamento, mas apenas recebe a communicação dos actos para ver 
si ha elementos para o empeachment, isto é, para o começo da responsabilidade 
politica. , 

Esta questão, porém, é prelimina r apenas ; ha questão de maior interesse para 
o paiz, que foi agitada na ses~ão anterior, a da limitação das forças do poder pui 
blico fio estado de ·sitio; e foi aqui sustentado que, neste caso, o Poder Executivo 
deveria limitar-se á detenção em logar não destinado a presos por crimes communs e 
á remoção para logar distante daquelle em que se tiverem dado os factos. 

Esta doutrina não é verdadeira e já não era no tempo do Imperio. 
Já que o nobre Deputado fallou em autoridade, trarei a maior den tre e lias sobre 

Direit9 Publico Impe'i;i al, Pimenta Bueno, que diz : 
Finalmente no estado de sitio, etc. : 

cc A autoridade póde dar buscas de dia e mesmo de noite ; fazer sahi r para 
fóra individuos que teem alli domicilio, sequestrar armas e munições, pro-
hibir ajuntamentos e publicações impressas.» 

u Deut operam consules, ne quid respublica detrirr.enti capiat.,, 
O Sn. BARBOSA LIMA - Commentando o art. 179 da Constituição de i824,; po-

rém, elle é differente do nosso a rt. 80. 
O SR. NI CANOil oo NA SCIM ENTO - Decl ar ~. que todas as garantias que não são as 

dispP.nsadas á propriedade estão suspensas. O estado de sitio confunde-se em geral 
com o estado de guerra no direito americano Martiallaw; confunde-se no nosso direito 
e quem o diz a inda é a autorid ade indiscutivel de João Barba lho, quando tratando do 
estado de sitlo, escreve : 

cc Quando os effeitos do estado de s'itio se verificam em qualquer parte 
da União, as garantias constitucionaes ahi são Sl!spensas. » cc Respeitada 
a restricção do art. 80 , § 2°, quaesquer outras garantias podem ser sospen-
sas. » ' 

Não estamos, portanto, inventando uma doutrina ; estamos sustentando uma 
doutrina sustentada pelos constitl)cionalistas l')O Brazil. E eu trago aqyi, si fôr 
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necessario ler, um resumo de Cooley sobre q assumpto, em que elle declara que 
sómente fica excluida da autoridade do estado de· sitio ·a \propriedade. 

O SR. BARBOSA LJMA ,- Ha quem vá mais longe dizendo que se suspende a 
propria Nação. 

o SR. N·1cANOR DO NASCIMENTO - E' paradoxo. 
O SR. ;BARBOSA LIMA -- Foi formulado por gente da. maior responsabilidade. 
O SR. NrcANoR · DO NASCIMENTO -- Acredito, porqu.; o paradoxo e ·o encanto dos 

espíritos fortes; mas esse não terá fundamento no~ a utores, na doutrina e 1)a expe-
riencia. 

Entre nós, os antecedente, a que se referiu o honrado relator da Commissão 
de Ju stiça sanccionam completame~t~ a doutrina de que não só a detenção e o 
desterro são determinados pelo estado de sitio, porque muitas outras medidas são 
necessarias para circumscrever e sulfocar a desordem e descobrir-lhe as causas. 

No Imperio - convem repetir para mostrar á ' Camara quanto a lei de necessi-
daêle determina a acção em momento dado - no lmperio, como as sedições s~ 
repetissem e tomassem o caracter não só de desordens geracs, de sedições contra 
a Nação, mas tambem o de insurreições regionaes, houve lei que autorizasse ás 
proprias assembléas provinciaes a decretação do estado de sitio cm suas circumscrip-
ções. · 

Na Republica ficou facultado ao Poder, ·Legislativo e . ao Executivo foderaes o 
exame dos casos e necessidade do' estado de sitio; e, ainda bem que assim foi, porque, 
desenvolvendo-se largamente o regionalismo, poderia acontecer que o estado de 
sitio em cada circumscripção se tornasse instrumento de tyrannia e de violencias 
pessoaes para determinar apenas a victoria das situações politir.:as. 

Houve accusações ao Governo actual de ter effectuado detenção em logares 
destinados a presos por deli9quencia commum? 

Sabe a Çamara, que corhece todos os antecede.ntes de estado de sitio mais 
perigosos ques este, sabe a Çamara que durante o Governo do Dr. Prudente d1~ 

Moraes, a Casa de Detenção ficou a barrotada de indivíduos presos no estado de sitio 
decretado no mesmo governo1 declarando-se então, que certa ala da mesma casa 
tinha deixado de ser destinada a presos communs para o ser a presos politicos. 

s 'i isto acontecesse agora, tínhamos antecedentes daquelie tempo em que se dizia 
que os actos do santo varão, · filie era o Sr. Prudente de Moraes, tinham sido prati-
cados dentro da Constituição ~ das leis . 

Senhores, o que a lei dbseja é que não haja confusão para não se irem infamçr 
os crimmosos políticos . no contacto de desclassificados sociaes que praticall? crimes 
despresiveis. ' 

Ora, desde que em prisãp do Estado são separados uns criminosos de outros, 
o escopo tambern está attingido. 

O 'SR. BARBOSA LTM~ - pe modo que os presos políticos podem ir para a ilha 
das Cobras ... 

o SR. NTCANOI~ DO NASC.TJ\1ENTO - A resposta ao argumento de V. Ex. é facil, 
porque a so litaria da i'lh<1 das Ca bras não é r:eservatoria de nenhum delinquente dos 
crimes communs. 

o SR. BAllllOSA LIMA - e orno não é? 
O SR. N!CANOR DO NASC\MllNTO - ND melhor hypothe,se, seria o deposito de . 

delinquentes especiaes, por crime militar. 
O SR. BA•RBOSA LIMA - V. Ex. não sabe de réos âe crimes communs que teern 

~stado lá? 
O SR. N1cANOr~ DO NASCIMENTO - Não sei. 
O SR. BARijOSA LIMA - Sei eu. Muitos réos de .crimes c11mmuns, a liás, para 

ser completo, é preciso dizer que em governos outros, que não o ·actual, teem sido 
rer.olhidos áquellas prisões. 

O SR. NICANOR DO NASCIJ\1ENTO - Tollitur q·uestio. O argumento apresentado 
pelo meu illllstre collega de l:iancada é forte, não forte contra a approvação dos actos 
do estado de s itio agora, mas seria forte contra 'approvação tle actos de estado de 
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sitio decretados pelos governos transactos, com os quaes nada tem que .vêr o projecto 
que discutimos. . . 

O SR. BARBOSA LIMA -- Sempre com o constante protesto meu. 
Q SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E 

1 
si, porventura, as autoridades abusassem 

por essa fórma de sua força e de seu poder actualmepte , eu estaria 'na tribuna· para 
faze·r o meu protesto formal e categorico. D1=claro, para honra da nossa civilização, 
que, no m'omento que passa, este facto não se praticou. 

O honrado chefe de policia { um homem de , alta cordura, de alto criterio jurí-
dico, cujo espírito não pende para violencia, antes, é dotado de 1..ma alma que verga 
para o lado da clemencia e da piedade. 

O SR. BARBOSA LIMA - Os jornaes de hoje noticiam que os presos envolvidos 
na gréve dos motor,r1eiros foram enviados arbitrariamente para a Colonia Correc-
cional. 

O SR. N1~AN0R. no NASCIMENTO - Posso affirmar ql!le isto não é exactó. Tive 
o'ccasião de indagar e saber que não é absolutamente exacto. 

Si os nobres Deputados me indicarem o nome ou nomes de algum desses preso~, 
eu estarei prompto a requerer em seu favor habeas-coTpus. 

O SR. BARBOSA LIMA - Como é possível indicar nomes em uma época em que 
se desterra sem se dar os nomes dos desterrados? ' 

O SR. °NICAN~R oo NASCIMENTO - Eu sei quanto V. Ex. é cuidadoso •e quanto 
repugna a seu espírito a perseguição e covardia de um acto de brutalidade contra 
qualquer prisioneiro, mas sei que, si esse sentimento é grande no espírito de V. Ex., 
cresce no meu e eu seria solidar'io para repressão de taes actos, denbro dos n;1eio3 
legaes ou de qualquer aéção humana ·si esse fl)cto occorresse para assim desaggravar 
a rniuria com que se quizesse humilhar a nossa civilização. 

O SR. BARBOSA LIMA ·- Folgo com a declaração que, a )i.ás não me sur.pre-
hende. 

O S1t N1CANOR DO NASCIMENTO - Hoje,, as campanhas unicas que impressionam 
são as da tenacidade pela força do direito e não pela brutalidade da força e· são "" 
qu~ marcam a acção dà policia do Districto Federal. Ainda não cogitamos, infelizmente, 
a serio, da reforma• do Codigo Penal, éla reforma ,de nossas leis pr?cessuaes, leis anti-
quadas do tempo em que a delinquencia se encontrava na infancia e que não está 
mais de accôrdo com a evolução que tem tido a delinquencia que rechama creação <le 
processos ,de defesa novos, de modo a a rmar a acção do poder publico nf! altura do 
pr<?gresso ,dos delinquentes_, Mais rapicla tem sido a evolução da intelligencia cr\mi-
nosa do q.ue a dos meios de defesa, pelo que a policia do Districto Federal tem sido 
forçada a uma certa tenacidade, mas, respeita ndo sempre as nossas leis. 

Nesta hora, o Governo, que se diz militar, garante a todos os ·habitantes deste 
paiz a ti'anquillidade, assegurando a todos contre os actos de brutalidade e de , for.;:1. 

Argumentou-se- largamente, emocionalmente .com o caso do Sa.tellite, como .si 
porventura os factos se tivessem passado da manei~a por que foram descriptos. ·:::erto, 
um a grande e viva emoção teri a atravessado este p:; iz, si fosse verdadeiro, reconhe-
cido, sabido e provado que actos. de inutil perversidade, de bronca atrocidadJ tives-
sem sido executados; que actos de fuzilamento e de morte tivessem sido cumpridos 
sem a inadiavel imposição da necessidade·, sem as formulas da lei e sem o respeito 
pela vida e dignidade humana. Acredito que uma vasta emoção tivesse atravt;ssado 
este paiz, porque eu tenho estudo e observação das cousas de minha patria e posso , 
dizer que aqui nesta terra livre e forte a emoção seria desde logo esponta nea dados 
factos de .suppressão de vidas a bordo desse na vio e como. um echo brada nte havi a 
de ter repercutido em tod a extensão deste paiz, levant:nndo em todos os cantos deile 
movimentos de rebeldia e de colera. O. facto · foi doloroso e intrepidamente confessado 
pelo Sr. Pres idente da Republica. Mas foi um acto de necessidade. E' facil, senhores, 
fazer aqui uma larga exhibição de eloquencia rhetorica sobre essas mortes r,ratica-
das em alto mar. Mas, 'si desperta urn a grande emoção a morte dos rebeldes, tam-
bem deve despertar emocão a tri ste sort~ dos legalistas que estavam em alto m ar 
ao di spor de scelerados insensíveis i16 desempenho ele <Uma ardua missão. Esse joven 
h~·~Óe que, com pequena for9a, guarda>va 441 honlens, dos qu aes 140 e tantos eram 
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bravios marujos revoltados e i8o e ta·ntos eram homens perversos, perigosos, affeitos 
á pratica de crimes nos recahtos sombrios desta metropole, onde a morte não assusta 
ninguem, presisava de ter . a' maxima energia, grande .dose de calma, de sereni-
dade, de força para não deser tar do seu posto, para não fugir do seu deve.r nessa 
hora t remenda de luta e de in<iertezas ! 

O SR. BARBOSA LIMA - lsso é o que o processo demonstraria. 
O SR. N1cANOR Do NASCIMENTO - E' certo que o processo demonstraria; ma,; 

cada um de nós encontra em nosso direito processual, já como, Deputado, já como cida-
dão, estabelecido o modo de reprimir esses crimes. O codigo· processual da Repu · 
i.Jlica permitte a denuncia ao poder publico competente, dos i10micidas desde que 
se tra ta de . um crime publico. ' Porque esses que accusam o Governo e as a utori-
dades não usam desse direito para denunciar ante o Podei' Judiciaria esses crimino-
sos t Porque não a brem a sua inquirição criminal? Porgue não provocam ante a 
magistra tura o processo do autor ou a utores desses attentados? Si' querem a luz, 
porque não pedem a luz? 

O Sn. BARBOSA LIMA - Esse tenente depende do conselho de guerra e depende 
do commandante. 

o SR. NICANOR. DO NASCIMENT0 - Não é exacto. 
Si esse crime foi praticado fóra da legislação mi\itar, e, porta nto, considerado 

crime commum ... 
O SR. BARBOSA LIMA .- Eu não disse s~melhante cousa. 
o Sll, NICANOR DO NASCIMENTO - ... si foi, como dizem, um crime, não militar, 

mas commum, a sua funcção é a de um simples assassinato; e, si assim é, ~ justiça 
commum da Republica_póde toma r conhecimento delle 0

1
11 por denuncia do promotor 

pul)iico ou por denuncia de qualquer cidadão; e ,si ass in1 ob , a consciencia de cada 
um de vós deve reclama r, a p1oposito desse caso, i1;1stiça, luz e verdade. 

O SR. PEDRO MoACYll - Dá-me licença para um aparte : Então V. Ex. acha 
que o GoYerno andou' mal submettendo a conselho de guerra o commandante da 
ilha das Cobras i' 

O SR. NICANOR DO NASCIM/lNTO - Perdão; o crime de que é injust;imente, creio, 
açcusado o commanclante Marques da Rocha , é taxativamente rr.iiitar. 

E' crime. de morte por negligencia praticado dentro de uma fortaleza de guerra. 
O SR. EDuAnDo SoCRATJ!s· - O outro é igualmente militar. 
O Sn. BARBOSA LIMA - T;mto é que o Sr. Urbano Santos no Senado prometteu 

conselho de guerra, em nome do Presidente da Republica, e o leader da ma ioria 
confirmou essa promessa. 

O SR. NICANOR Do NASCIM~NTO - Quando acabar a tempest~de estarei prompto 
a responder. 

Nesta hora exercito a mil)ha funcção de Depu<ado livre; exerço a critica dos 
actos do Governo, com a liberdade de qualquer dos meus companheiros e a prova 
desta liberdade, que ponho no. exercicio das minhas funcções de representante do 
povo, foi· a minha discordanci4 inicial e doutrinaria com o relator da Commissão 
de Justiça. 

O SR . PEORO MoACYR - Questão de doutrina. 
o· SR. N!CANOR DO NASClll!ENTO - Uma questãa de doutrina, evidentemente. 

E u, portanto, não posso responçler, nem pelas affi rrnações do respeitave l Sr. Urbano 
Santos, homem de a lta morali4ade individua l e publica e incapaz de affi rm a r uma 
inverdade, e tambem não so u responsavel pelas affi nnações do nobre leader da 
maioda, que não está presente, por motivo doloroso, para responder a V. Ex .. , mas 
estou certo que ha de respondei', no primeir,o momento cpportuno, com a superiori-
dade, altivez de caracter, sinceripade e energia , com que costuma proceder. E V. Ex. 
verificará então que tod<is as fqrm a lidades desses processos militares fora m regular-
mente cumpridas e, si, porventura, V. Ex. requerer ao M.inisterio da Guerra certidão 
de todos esses actos judiciarios, penso que não lhe será naturalmente neg ad·a. 

O SR . BARBOSA LIMA - J4 requeri e foi negada , no começo da actual sessão. 
O SR. N1cANOR Do ' J•fasc1M /lNTO ~ Requereu, violando as regras do regimen, 
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estapelecendo, o parlamentarismo franco e pondo a questão ·no terreno da confiança 
parlamentar. 

o SR. BARBOS',\ LIMA - E' curioso! Diz V. Ex. que não me seria negada; Jiigo 
que i:equeri e foi negada,• e diz V7 Ex. 'que violei 'as r~gras do re.gimen J Não vejo 
em que ,o pobre parlamentarismo esteja em causa quando se trata de ins,tituir , pro-
cesso em que o ··Presidente da Republica p&de ser condemnado ao. necessario empé-
chement. 

O SR. NrcANOR Do NAseIMENTO '- O .parlamentarism·:. é o periodo .de informação, 
nos . termos em que V. Ex. o poz. · 

O SR. BARBOSA LlMA - Então, ' quem o estabelece é a " propria Constituição e as 
leis · organicas. ' 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO ..:.._ Na forma por que V. Ex. requereu, estabe-
'lecida a qúestão no · terreno da confiança · politica, ar;:centuadas as accusações contra 
o Presidente da Republica, d voto (ia Camara seria um voto dP. desconfiança e d.e 
parlamentarismo. . 

Mas, vdltando ao p'onto da questão; de que me desviei pelos apartes . do meu 
honrado collega de bancada e do illustre representante do Rio Grande do Sul, volto 
ao assumpto em que mé encontrava. 

Os actbs praticados pelo Presidente da Republica, declarados intrepidamente 
ao Parlamento, resumiram-se na detenção de 'individuas em lagares, como já mostrei, 
não ' 'destinados aos criminoses communs, na remoção de individuas para. pontos do 
territorio nacional determinados. Ha o ponto de accusação maxima, esse ponto 
vermelho das mortes do Satellite, que· é agitado, a todas .as horas deante da cons-
ciencia nacional, como uin facho . r1volucionario, par.a incendiar as paixões, para 
procurar a convulsão publica, levando o paiz, da sua marcha evolutiva, .gradativa 
'para o progresso e pai-a a rÍquez'I, para a ordem e para sua collocação internacional 
no mundo, para as convulsões hespànhqliis de certas republicas su! americanas, para 
as desordens permanentes, para o regresso, para o aviltamento. 

O SR. BARBOSA LIMA ."':"; S~Z!Íudinem jaciunt, pqcem appellant. 
O SR. NICANOR no NAsciMENTO - ·Quanto a esse facto, acabei de demonstrar, 

de modo cabal e completq1 que isso escapa ao conhecimento ·do Congresso. O · Con-
'gresso não tem, . por nenhuma das determi11ações constitudonaes, poderes para julgar 
os actos de delegados, tenentes e majores, chefe de policia; julga, apenas, politica-
mente, como poder soberano e politico, , o poder representado pelo Presidente da 
Republica, mas não póde . descer . a 1:ninucias, ,porque, para isso foi determinada a 
acção publica, ou acção privada, dos tdbunaes, com competencias delimitadas nas 
leis ordinarias. 

Argumentou o $r,. representante do Districto Federal dizendo que a Càmara,. 
muitas vezes, tem determinado, por proposta de sua Commissão de Poderes, remetter 
ao Poder J udiciario os papeis relativos a fraude~ eleitoraes. · 

E' exacto. Duas ,ou '.'i:res · vezes, a Camara tein assim resolvido; más, ahi, eX:plica-
se o acto da Camara, não ha um prejulgamento, a Camara não toma conhecimento 
da questão para julgar si houve legalidade ou il!egalldade, mas, apenas, remette os 
papeis, de que ella é unica depositaria, por lei, ao promotor i;ublico para que elle 
resolva denunciar ·ou não denunciar-. Não ha· injuncção. Elle procederá como entender 
·em sua consciencia. 

Não ha injuncção nenhuma do Poder Legislativo, não ha julgamento ·desses 
actos ·subalternos e inferiores, nos quaes entretanto a intervenção da Camara poderia 
sei· muito maior, porque são actos c;la sua constituição, são actos profundam~.nte 
políticos. 

Ora, si estes actos. entendem inÜmamente, visceralmente., com a organização 
da Camara, porque são actos políticos, constitutivos, ella nãó pódc dar ao promotor 
publico injuncção parn que proceda em um ou em outro sentido, quanto mais nes~e 
de' natureza tão especial, no' qual o promotor publico poderia dizer : Nego obediencia 
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á injuncção da Camara, não acce"ito a insinuação, porque· excede os limites do poder 
do Congresso. Sou o representante de um poder autonorno e soberano. 

E' possivel que esses factos venham revelar esta falia de elasticid,ade çlo regímen 
a que-se reforem os revisionistas; h1as, quando assim St:Ja, nós respondemos, quando 
proclamámos a Republica, fizemos o g~verno repr,esentativo das r;naiorias populares; 
aquelles que representam a 'maioria do povo feem o direito de vesolver, teem o direito 
de intrui1· na direcção gue teem os negocios publicos, · 

Mas direi, entrando em uma divagação, já que me provor;a tanto o espírito illu-
minado do meu contendor : nós podem.os agora aqui, da tribui:ia, oqse.rvar tranquilla-
níente os factos como presumimos que elles se passaram, de ,longe,_ ,isto é, con.forme 
a imaginação que cadà um pode crear; mas não podemos reconstituir a emoção 
profunda que devia dominar esses indivíduos em alto mar, deante de um levante 

. iormidavel de . homens· ·vâlentes, maus, 'perversos, de , precede~tes perigosi~sin;ios, tão 
perigosos que, cpnforme o relatorio do chefe de policia, nenhum delles foi despachado 

·.para o Satellite sem que tivesse tres condemnações anteriores pela magistra~ura do 
paiz; qual a emoção, portanto, que devêra ter nessa hora uma guarnição pequena, 
deante de · um .levante desta ordem? • , .. · · . 

E' facil da tribuna ·bordar e preparar periodos lio sentido de desenvolve'r imagens 
vãs que permittam accusaçãoi mas é mais util, 'no silencio do gabinete, pensar nas 
circumstancias que rodearam o facto, paca se vêr que esse tenente, si assini proce-

,deu, foi pela lei dete~minadora de uma necessidade a que ninguem póde fugir; 
porque o primeiro di:re,ito humano, aquelle ·dd qual decorrem tôdos os outros,_é o da 
· legi~ima defesa. O acto de reação praticildo por este commandante não póde de 
modo 1algum estar sujeito ás regrinhas da iegislação commum, porque esse homem 
não e!;tava em oircumstancia ordinaria; si praticoJ semelhantes actos, num momento 
tão dÜiicil, . em que a •ap1~ ração de responsabilidades era fÓra das circumstanciâs 
c.ommuns, elle escapa á· rrreticulosa· 'apreciação judiC:iaria ... 

O SR. JosINo DE ARA,UJO - Mas houve começo de aggressão? :V. Ex. está 
Jazendo a defesa do milit3rr por meio do ' metlo irresistível. 

O SR. NICANOR DO NA15crM'EN'FO - Medo; não; a prova de que medo. não se deu 
, é que a reacção foi immediata, prompta e .vigorosa. (Trocp.m-se aparte's.) . · 

, Sou . forçado a entrar em wma nova divagação; a legitima defesa é Ó' uso sereno 
e franquillo de um ,direito ' direito de defesa da vida. Agora, si os · collegas querem 
c1ue eu ':enha a esta hqra, em um plenario politic0, entrar no, exame meticuloso de 
artigos do Codigo Penal, para ver si o caso de legitima defesa cabe em um ' caso 
especial p11ssado em. alto r11ar, e.u me , rec~so a esse exame. 

A éamara. tem que estudar a questão' debaixo do ponto de vista geral e politico 
porque esta é a attribuição da Camara. 

Foi dito aqui que isto foi .um acto de vingança pessoal-. (Apartes.) 
UM SR. l,)EPUTADO -e- E', pois, ponto tranquil\amente "esolvido e incontroverso 

que este exame escapa á competencia do Çongresso. 
O Congresso .Nacional examinfl os a0tos do Executivo, os actos . do Presidente 

da Republica. 
' O SR. AsTOLPHO DuT~A - Esta ~ a • doutrina. Fóra dahi, a defesa ou a 1 accu-
sação da 'rorça publica ,'escf!pa á c'ompetencia do Poder Legislativo . 

. O ,$R. NrcANOR DO NASCill:IJiN,'fO - E' hactq. Apenas fiz uma divagação porque 
os aspectos, as ima•gens emocionantes tinham sido levantadas . r.esta tribuna para 
que boiassem na consciencif! publica como phantasmas, pat'a que mostrassem .a todo 

· ~sse paiz que somos um pPV'? tão barbaro que sentia tão grosseira e rude na s4a 
face esta bofetada, esta inf11mia !1' ·não reagia, e eu senti esta necessidade de declarar 
que o .Pº''º brazileirff não ~ assim, porque si se houvesse praticado um fuzilamimto 
inutil e perverso eu estou certo de que ,a minha patda que \'ibrou ae indignação 
vivaz pela morte de Ferrer se teria posto de pé, se teria levantado impetuosamente 
contra o poder que tal tivesse busado 1 · · ' 

A detenção· e a inquirit;:ão dos jornalistas foi nesta casa allegada como um acto 
de vfolação do estado .de sipo. 



- .'307 -

Eu não discuto a personalidade de nenhum d'estes jornaÜstas aos quaes quero 
julgar, nesta hora, todos respeitabilíssimos, igualando a todos os representantes da 
imprensa, na mesma dignidade, no mesmo respeito publico. Mas eu acabo de mostrar 
á Camara de um modo inconcusso que pela tradição de nossas leis a policia, no 
estado de sitio, póde praticar todos esses actos de busca, de inquirição, de detenção, 
de violação de domicilio, emfim todos os actos que julgar necessarios ao esclareci-
mento do assumpto. · 

O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Do contrario não seria estado de sitio. 
o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - E seria para rir-se que quando a Constituição 

da Republica apenas outorga o estado de sitio em casos gravissimos, quando inva-
são estrangeira já se deu ou é um facto a convulsão, interna no paiz, quand'o só nesses 
casos extremos concede o estado de sitio, se impeça o Executivo . de agir P.Or todos os 
meios que a mesma Constituição lhe permitte para restabelecer a ordem publica 
profundamente alterada, ameaçando a estabilidade do regímen. 

Negar a gravidade dos acontecimentos seriÇJ. insania e clemencia, porque foi 
o proprio Congresso que, horroriz.ado deante da situação que atravessava o paiz, 
não por manifestações esporadicas, mas impressionado pelas erupções continuadas, 
repetidas, de rebeldia e desordem, veio em auxilio do Governo. 

Nós sabemos que não é da força publica, não ' é da energia dos exercitos que 
vivem os 'governos das nações modernas, mas, sobret

1
udo1 da veneração do respeito. 

Ora, de ha muito que se vem procurando destruir, por todas as fórmas, a vene-
ração e respeito com ataques desordenados á honra dos homen~ publicos, nos seus 
nomes, brios e dignidade. E esta propaganda demolidora da 'ordem social e consti-
tucional é que tem penetrado em todos os recantos do paiz e minado a ·sua força 
publica, sobretudo a naval, de modo a dar este aspecto horrivel de desordem que 
emocionou a Camara e que a levou a ser a primeira a vir ao encontro <lo poder 
publico. 

A Camara, portanto, foi orgão sensivel que registrou a indeclinavel necessidade 
de restabelecer a ordem, custasse o que custasse. 

Nem se diga que o ·sr. Presidente da Republica, nesta hora emocionante da vida 
nacional, teve impetos de furor ou hesitações receiosas. 

Calmo e sereno, com a consciencia das proprias e innumeras responsabilidades, 
dirigiu os acontecimentos e os dominou como o Sljper-homem que, ~epresentativo das 
grandes qualidades de energia do brazileiro, não teve hesitações, não teve receios, 
não teve coleras. · 

Não; eu poderia dar á Camara meu testemunho pessoal de que nessa hora de 
angustias nacionaes dolorosissimas, S. Ex. o Sr. Presidente da Republica não tev.e 
um só momento de hesitação,. de temor. 

o SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Nem tão pouco de irritabilidade. 
o SR. NICANOR DO NASCIMEN~!> - E' verdade. ' ' 
Sereno e tranquillo, determinou todas as medidas necessarias para o, ataque da 

esquadra, no caso de ser necessario, caso em que immolaria tudo. 
Mas pergunto a esta Camara de homens de piedade, de homens bons, de homens 

de pensamentos, capazes de em uma da<la situação, ponderarem em toda a vastidão 
de um acontecimento, si o Sr. Presidente da Repubjica podia, e~ momento dado, de 
coração' ligeiro, sem ponderar no assumpto, mandar provocar a esquadra para um 
bombardeio, destruindo assim a cidade? (Apoiados.) 

Pergunto. : si sua alma gener9sa .de brazi\eiro não devia pensar nas hecatombes 
tragicas que sua determinação leviana iria ·produzir, na destruição da esquadra que 
é o expoente da nossa grandeza internacional, na ruit~ a da fortuna publica, nas des-
graças e miserias infi,nitas de que ia alastrar· a cidade f,ormosa e super povoado? ! 
(Mu.ito bem.) · ' , 

E foi' por isso que, armado prompto para o combate, desde que a acção magna-
nlma do Congrnsso Federal se manifestou com relação aos marinheiros reclamantes, 
com relação a esse3 . instrumentos de uma P.ropaganda constante, suOterranea, des-
·articuladora do equilibrio social, decidiu outorgar-lhes a amnistia, aguarC!ou a hora 
em que seria inevitavel .o estrondo .do combate; .. 
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O SR. PEDRO MoACYR - Vivemos ás claras. V. Ex. acaba de dizer que os marin-
heiros reclamantes . foram instrumentos e eu pergunto instrumentos de que? De que 
acyão politica ? 

O SR. NICANO!l DO NASCIMENTO - Com serena tranquillidadc; vou responder a 
V. Ex.; fa1-o-hei , sem medo da affirmação que vou proclusir e sem exaggerar. 

Dessa situação politica a responsabilidade incumbe a muita gente e direi intre-
pidamente, magôe a quem magoar, fira a quem ferir, que esta propaganda não é 
:,omeme uma prop..iganda politica, é tambem propaganda socia l, invejosa dos des-

. peitados, daquelles que, tendo perdido o conceito dos homens de bem, desistido do 
respeito de si proprios, aggredindo por actos publicos e particulares a moral índivi· 
dual e collectiva, fazem das columnas da imprensa ou da rribuna do Parlamento o 
vefiiculo para a injuria, para o insulto e aviltamento dos que os desprezam sobe-
ranamente, de toda a gente, que p0r sua. energia e sua integridade ascendeu aos 
~~ . 

E' esta propaganda generica, tantas vezes individuada em columnas misera veis, 
que correne10 por este ou aqueile meio, insinuando-se assolapadamente nos espíritos 

, vae deslrurndo no animo pul>lico o respeito, a veneração do poder, da autoridade 
constituída, dos grancles homens chama Cios · ao commando dos povos. 

Si o marinheiro ousa rebellar-se contra seu official, ·é porq,1e assiste, em todos 
os momentos, estes factos, e por.que vê o insulto, a degradação lançada a todos · os 
homens de. respeitu, ás mais altas autoridáde constituidas no paiz. 

E' a . obra co/Jecti va da destruição, é a obra dos eleinentos perdidos por taras 
imelizes, por degenerações aviltantes, demagogicas e ftrturbadoraii que a toda hora 
se lez sentir, lá tora e dentro deste recinto ainda mesmo desdobr~ndo-;;e em vili-
pend10s contra os que assumiram posições as mais elevadas no paiz.... · 
· UMA Voz - V. Ex. nã~ aponta um só politico da opposiçâo .que os tivesse inci-

tado á revolta. 
O SR. NICANOI< no NASC\MENTO - Dada a franqueza, a leal:lade com .que estou 

produzindo estas aftirmaçõe~, accentuarei mais, si VV. EEx. quizerem, que pro· 
curei, cuidadosamente, examinar as inquirições criminaes, tive-as nas minhas mãos, 
quer as procedidas no Q uarte/cGenerai do Exercito, quer na Marinha, quer na 1>01J-
c1a, e não encontrei, dos meLIS adversarios, mesmo os mais furiosos e encarniçados 
traços indi viCluaes nes!ia propi>ganda pessoal de demolição das instituições e da <:QO· 

sp1n1ção da maruja. 
V V. EEx. me encontrar(io sempre· neste terreno de lealdade serena, marcando 

a responsabilidade de quem a tem, mas resalvando a daquelles que não agiram em 
detrimento do paiz, das ·suas instituições, em momento dado. (Muito bem.) 

Mas, Sr. Presidente, não houve a mais ligeira hésitação da parte do Sr. Fre· 
sidente da Republica. (Apoiados.) · 

S. Ex. preparou-se para a defesa. 
O SR. BARBOSA LIMA - E teve nessa hora . a ugustiosa a seu lado, a . F.rande 

maioria da opposiçã:o. 
A opposição não póde s~r nem directa, nem indirectamente responsabi!iuda 

por essas explosões, por essa~ desgraças. (Apoiados.) 
O SR. NICANOR NASCIMEljTO - E u ouvi, não me lembro si da tribuna desta 

Camara, eu ouv! algures, em, qualque• ·jornal, · talvez, mas o facto é que se disse 
que o Presidente da RepubliC'l viveu a hesitar entre o ataque e o med0. 

Declaro a Camara que S. Ex. nunc~ teve um momento de perturbação. 
Declaro mais que S. Ex. pão interveiu na amnistia, deixou a liberdade a mais 

plena, a mais completa, si assjm posso me exprimir, ao Congresso, parn resolvei-a. 
Tanto isto é verdade que, amigos seus, nesta .Camara, íntimos, dedica~ps, vo· 

taram contra ella. 
O SR. PEDRO MoAcYR dá \lm aparte. 
O SR. NrcANOR NASCIMENf O - Accusou-se, depois, o Sr. Presidente da Repu-

blica de que, quando a rebeldia da Ilha das Cobras campeou minaz e tonitroante, S. 
Ex., em um movimento de vi,gor e energia, dominou por completo eis revoltoso_s ! 
E ~axou-se de um acto de brut'flidade cobarde a destruição dessa fortaleza l 

t ~ ·1 ;, íi 
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Mas, não era . 
S. Ex. é o homem representativo da opmao publica. 
Eu estava nesta cidade; sopesei o pulso da op.inião publica e vi que, naquella 

hora suprema da vida nacional, si S. Ex. tivesse tido uma hesitação, um recuo,: teria 
perdido o respeito da opinião publica, porque a cidade inteira ... 

O SR. PEDRO MoACYR dá um aparte. 
o SR . . NICANOR DO NASCIMENTO - (Não é o Exercito. Eu responderei, dentro 

em pouco, ao aparte do nobte Deputado) ... as suas mais formidaveis correntes de 
opinião irrompiam por toda a· parte, reclamando de 15. Ex. uma acção energic·a 
decisiva. E a prova de que aquella acção era u'ma necessidad", não era uma cobardia, 
é que S. Ex. provocou o qüe? A acção da propria .esquadra. Foi a esquadra rebelde. 
de hontem que foi destruir essa· rebellião da ilha das Cobras. 

Fosse S. Ex. um timorato, um hesitante e teria tid'o' a corngem de lan~ar. ·na· 
quella pugna o S. Paulo e o Minas Geraes, ainda tr.ipolados pela mesma marinhagem 
da vespera? 

0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDE - Não. 
o SR. NrcAN~R DO NASCIMENTO - Não, por certo. 
E, porque S. Ex. era instrument' de uma necessidade publica, indec)inavel, indo-

mavel, agiu com decisão e energia. 1 
' 

Até á ultima hora, até o ultimo tiro, a ilha das Cob(aS respondia ao bombardeio. 
Nao houve acto nenhum de impiedade com essa gente; h~nve actq ' de energia, neces-
saria, txigida pela unanimidade da 'imprensa do Di,tricto Federal, pela un \lnimidade 
dos orgãos que podiam manifestar </- opinião nacional, pela Camara, pelo Sena,do, 
pelo mnnicipio, pelo commercio, operarias e industda . 

Disse o nobre Deputado, ha pouco, q,ue o re.pr.esentante do Poder Executivo tinha 
tido noticia de que o Jfxercito se havia opposto á amnistia e .qu<) e1l_a o havia de~~ 
gostado. 

Devo declarar á Camara, que isto é verdade, e o faço, porque tenho a intrepiciet 
de dizer sempre a verdade. 

Mas, graças a Deus, nesta hora em que porventura, um pulso' fraco, um animo 
hesitante podiam estar no poder, sentir a agitação que corria np Exercito e recursar · 
a assignatura á amnistia, precipitando o pálz na ruina, na miseria, na destruição 
das suas forças 'publicas, na desordem da sua Capital, e quem sabe? si, ao depois, 
quando a anarchia imperasse nas 'ruas, elementos politicps, não. viriam tentar recon-
quistar o poder perdido; felizmente, nessa hora em que uma corrente de desgosto ' 
percorria effectivamente, o Exercito, que queria o combate pelas suas qualidade- de 
intrepidez, de bravura e de resistencia, que não queria ceder ás insinuações da maruja; 
nessa hora houve um pulso basta nte forte, um animo bastante resoluto que dissesse: 
a despeito da vontade do Exercito, a despeito de todas as correntes, sou o repre-
sentante de uma grande necessidade publica, orgão supremo do poder e este precisa 
da amnistia. Resistiu com a intrepida coragem aos 'impetos da sua coragem e ás irri-
tações alheias e de animo tranquillo, salvou a patria de um immenso desastre nacional 
e internacional ! 

V. Ex., (referindo-se ao Sr. Pedro Moacyr) com o seu aparte, veiu apenas faz·ôr 
com que aqui se produzisse a affirmação de que o Presidente da Republica é de um'l 
intrepidez tal que resistiu ao proprio desgosto da sua classe. 

O SR. PEDRO MoACYR - Folgo de ouvir a declaração. Eu sempre sustentei que 
quem mais desejou a amnistia neste paiz foi o Sr. Marechal Hermes e sempre óuvi 
se contestar isso. 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Eu não disse isso. o aparte do orgão repre-
sentativo do Rio Grande do Sul vem ao encontro da minha affi.rmativa. 

S. Ex . . o Sr. Marechal Hermes é um homem de tanta energia que resistiu 1Q 

proprio desgosto de uma classe. 
Nem esta .manifestação do sentimento do Exercito é de surprehender em um 

regímen democratico em que todas as classes teem· o direito de pensar, de critica,, 
tem o direito de voto, de representação. 
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Vamos, que no momento, o Exercito ti'vesse sido contrario á am.nistia. 
Era a sua opinião, podia se manifestar em toda a pal'te·, pelos seus orgãos, desde 

que não fosse revolucionaria e collectivamente. 
A opinião individual de todos os nossos officiaes, de todos os soldados da minha 

terra, podiam ser contra a amnistia, podiam se manifestar, podiam dizel-o porque 
nós estamos no regimem de opinião. 

Cumpre-me agradecer ao meu honrado collega a occasião que me forneceu para 
certificar á Camara de que ao envez do que se disse aqui o Marechal, quaesquer que 
fossem as difficuldades que o vento· revolucionaria agitou, sempre teve a decisão 
prompta, sereno o animo, decidida a acção ! 

Preciso rectificar um ponto. Foi dito . que 700 inqividuos foram a bordo do Satel-
lite. Esta 4ffirmação não é verdadeira. 

A bordo daquelle navio foram 386 homen$ e 41 mulheres.' 
Si, porventua, consultarmos a tonelagem do Satellite, veremos qye esta gente 

podia ter ido relativamente bem accommodada, em condições hygienicas, em condiçõe• 
de segurança e tranquillidade. 

E a prova de que toda esta gente que partiu a bordo do Satellite foi .relfttivamente 
bem acondicionada é que não houve mortes. 

Dir-se-ha : mas o Governo póde tel-as occultado. 
Mas, Sr. Presidente, o Governo da Repu'blica teve a intrepidez serena de vir dizer 

em sua mensagem que o official mandou fuzilar sete presos porque não diria elle que 
morreram outros, fulano e beltrano de intoxicação e outras molestias caso tivessem 
occorrido ? ! 

1 

E' preciso findar o debate; é preciso que seja esclarecido em sua parte doutri-
naria. 

Ainda occupará á tribunal o espfrito meticuloso, nobremente soientifico do hon· 
rado Sr. Felisbello Freire, qu~ esclarecerá áquelles pontos doutrinarias que, porven-
tura, eu deixe ainda obscuros, já que não póde ter o confronto a minha igoorancia 
(não apoiados), o meu desconhecimento relativo ás questões de direito publico, com 
a sua clarevidencia desde que 0; debate ia ser illuminado por um dos constitucionalistas 
que nos ultimas tempos se tem revelado o mais aprofundado conhecedor da nossa Con· 
stituição e das nossas leis. 

Mas devo relembrar, no fim desta breve oração, palavras que aqui foram ditas. 
·Foi dito que nessa hora amarga era preciso relembrar a p·ersonalidade grandiosa 

e magnanima do Marechal l)eodoro. 
Quero concluir a minha oração tambem pela mesma fórma : 
Em uma hora grandiosa qeste paiz no momento .:!e transição extraordinaria, em 

que a Pat'l"ia tinha de entrar em um regímen definitivo de liberdade ou havia de ser 
suóvertida pela revolução militar; cujas consequencias eram 1rr..previve1s; quando a 1 
liberdade aos pretos tinha lançado nas almas um incendio que as impellia, ardorosas 
e válidas, para uma liberdade gue parecia vir como· um Auxo immoderado e explosivo, 
revolucionario e destruidor que irrompesse a figura leonina de Deodoro, ergueu-se 
como um Deus antigo, trazendo na força moral, no seu indcfinivel prestigio a força 
que manteve a Patria imensa unida para de sua força tirar as energias que lhe dão 
as fórmas de belleza e o impuli;o para a grandeza. 

Sem isto seria repartida pm pedaços miseraveis de soberania, lançados á cor-
rupção, á miseria, á destruiç/ío, ao amesquinhamento. Houve, porém, essa alm;;i 
leonina e bellissima, magnan!ma e grande que, levantado do leito de d/Ir aquelle 
neróe, fel-o galopar para a ~efrega, levando a espada que devia commandar ao 
destino e determinar a esta pa,tria que ella teria de ser una, forte, maxima. (Muito 
bem.) 

Honra seja 'a es!\.a memoria sagrada e grandiosa! Honra seja tambem a esse 
nobre estirpe, a essa fatnilia extraordinaria, que, tendo dado, em um momento dif-
ficíh da nossa historia, a figuri3- portentosa de Deodoro da Fonseca, depois, na hora 
em que a Republica cotneçavi3- a se áfundar na corrnpção Jas olyga~chias e dos 
corrilhos, entrava a decair, pelq aviltamento de seus homens publicas, pela destruição 
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da energia e da venetaç'ãÓ, soube tambem dar á patria o homem que serviu para 
incorporar a campanha de grandeza e de brilho e ao mesmo tempo de piedade e de 
perdão, que com a victoria do Marecha~ Hermes', salvou o paiz do regionalismo e da 
m~!~~~) , . 

Soube levantar dentre os seus a alma forte que no If\Omemo mesmo em que a 
sua autoridade era .posta ém perigo, em que todos os elementos se congregavam para 
uffra)al-o, pará ferii-o, não teve um instante de ira, revestiu-se de toda a energia 
11ecessaria á salvação p1,1blica , sem um movimento de colera esmagadora de seus 
inim'igos ! (Muito beín. ) . . 

Honra seja a essa nobre· familia, honra seja ao sobrinho de Deodoro ,'' tão grande 
como esfe na swa coragem, ria su~ firmeza, na sua niagnahi midade, · tão patriotico 
que ha de - Deu• me ouça ·! - reconstruir esta patria, para a grandeza da União, 
para a liberdade dos Estados ! (Muito bem; muito bem. Palmas no recinto e nas 
galerias; o omdor é milito' curnprirneiitado.) · 

· O Sr. Pedro Moacyr sustenta longamente o set; voto em separado, analy-
sando varias trechos' da mensagem ·presidencial, principalmente na parte relativa aos 
factos do Satellite e da barranca de s·. Antonio do Madeira. Termin a promettendo 
concluir essa analyse e tirar della as conclusões politicas neces,sarias , qu;rndo tiver a 
palavra pela segunda vez, como dispõe e lhe permilte o regime.nto. (Muito bem;. 
muito ·bem.r ·· · 

\ 

O Sr. P~esidente - Fica adiaita a 3ª discus~ãÓ do projecto n. 138, de 19II. 
I' 

SESSÃO Dw 5 DE SETEMBRO. 

1 j 
.O Sr,, Pedro Moacy,r diz que, qu a~1do appareceu a mensagem que o Sr. Presi-1 

dente da R epu)Jlica, forçado pelo cl amor da opposição e da i'm'[hrensa, teve de enviar 
ao Congresso Nacional,. se encheu • da curiosidade de estudar ' es5e • 

3,a disc. do · dt'lcurnento, por-que 5uppun'ha encontrar ne\le uma tal ou qual i·azoa-
vel defes a dos fuzilamentos praticados a bordo do Swtellite . e' outros 

projecto 138 condemnave.is ,excessos levados a effeito contra os desterrados. 
Como todo o mundo, teve, porém, a mais profund? ' dece'pção, 

porque, si não encontrou na mensagem •uma defesa completa, ou uma • attenuante 
ao menos para e'sses crimes, e ncontrou nessl) documento o mais completo e clarq 
libello formulado pelo Governo contra si mesmo . 

. Foi essa mensagem que levou ao seu espírito a convicção de que os agentes 
incumbidos da guarda dos dester.rados violarlj.m' os preceitos constitucionaes, . não 
podendo o Congresso approvar o ·conü.uncto de a·trocid~des pra,ticadas a bordo do 
Satellite e na barranca de Santo · Antonio do Madeira. · 

Quem o acompanhou..na analyse da primeira par,te desse documento, poude veri-
ficar que ella falia em duas phases de tentativa de insubordinação·. Na primeira dessas 
phases, o commandante da escolta teve a felicidade de receber denunci a de · que se 
tramava alguma cousa muito grave, Poude, verificando a denuncia, prender sete 
cabecilhas e fazel-os recolher · algemados aos poré)es do navi~. 

Estava terminada a tentativa, que não passou do pensamento de. sete passageires,. . 
A mensagem não diz que este pensamento· chegasse a contagiar as centenas 

dos outros passageiros do S~tellite ; restringiu a tentatiya a sete delles. 
Entretanto, o mesmo docun;ientci diz que, suffocada essa t~ntativa, mais tarde, 

quando já algemados os sete cabecilhas, P.roduziu-se um motim a bordo, levando o 
commandante da escolta a proyiden.ciari 
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~eu,nido o conselho ~e guer;a1 e c0m as devidas formalidades, foram executados', 
sete passageiros livres. · 

, E' muito de estranhar que pudesse ter-se produzido na segunda phase essa 
exacerbação a bordo, quando os unicos responsaveis eram os sete passageiros alge-
mados. 

Quem julga com serenidade esses factos, convence-se de que estando presos esses 
cabécilhas, fora do contacto dos demais passageiros, nenhuma revolta mais poderia 
produzir-se a bordo. . 

Si tivesse havido propagl!ção da semente da "'·revolta, era inevitavel que além 
desses sete tivessem apparecido outros cabecilhas. 

A mensagem fala em duas tentativas : a primeira foi esmagada com a prisão dos 
sete cabecilhas. Da segunda não apparecem 0$ nomes dos chefes, não ha responsavei: 
depois de sulfocada a primeira 

·o fuzilam'ento dos sete passageiros livres foi feito a frio; foi effeito da execução 
da sentença normal do tribunal que funccionou a bordo. 

Não havia revolta em acto; houvera uma, passada. Foi, portanto, depois de suf-
focada a tentativa êle sublevação, que se executaram os fazilamentos. 

Pergunta, pois, si não havendo tima revolta em acto de realização, sem estar 
definido o estado de suprema necessidade de que falam os jurista~, pergunta si, nes- , 
sas condições, podia o •commandante da escolta reunir o conselho de guerra e decretar. 
o . fuzilamento, aggravando essas resoll.ições· com a circumstancia de não , permittir 
recurso de sua sentença. (Pausa). 

Não na legislação no r;nundo, ef.~epciona.1 embora, .. como a formada pelas leis 
e •r-egulamentos militares, cjue permltta e execução immediata de uma sentença; 
maximé quando ella condemna á morte; em todo caso o paciente tem direito a recor-
rer dessa sentença. O orador confirma sua asserção, no que toca á legislação brazi-
leira lendo varias disposições do nosso direito constitucional e os commentando no 
sentido de demonstrar que a Gonstituição não confere ao Governo, no estado de sitio, 
outras faculdades extraordin~rias além d!is de pre~der sem culpa formada e des-
locar o individuo preso do lo,gar em que elle pos'sa ser perigoso para outro ponto 
qualquer do territor.io nacional. .. 

A suspensão dos garanti<ts não, é, pois, absoluta, e isso se deprehende clara-
mente do art. 32 da lei de responsabilidade presidencial, que hontem lembrou, o qual 
prescreve a responsabilidade fio Presidente no caso em que este tome ou autorize 
medidas de repressão que' excedam á lettra do artigo da Constituição. 

A' minoria, que pede o pnocesso do comrhandante da escolta do Sateilite, se tem 
oõjectado que ella devera antes pedir a responsabilidade do Chefe do Executi~o. 

Como, porem, apurar-se f1 responsabilióade deste, sem préviament~ ·se- ter pro-
cessado aqu~lle ? · . 1 

.. 

Na mensagem, o• Presidente da ' Republ'iea afastou de si a correspcin~abilidade 
no excesso commettido por aquelle official, comquanto nella esteja escripto que o 
fuzilamento fôra por aquelle seu agehfe julgado imprescindível ou 'inevitav~l, e ,e1 

tenha propalado que elle levava c'ar'ta de. prégó, que fôra plena e incondicionalmente 
autorizado pelo Sr. Presidente da Republica a agir discricionariamente. ' 

Para se apurar a verdade pds 'factos e discern'ir a responsabilidade do verdadeiro 
culpado, fôra preciso que se submettessé o 'teÍ1iente ' Mello a processo perante a ~uto
ridade competente P ·se pubHca$.sení ds famosos iriqueritos, re1at~rios e autos do' con-
selho de guerra feito a bordo clô Satellite. 

A 'Caina~a, approvando, cpmo approvou, globalmente 'os act~s do · Governo du.-1 

rânte o estado 'de siti~ e neg31ndo a solidarieda,de da maio~ia ao vc;ito em separado 
que o orador teve a honra de lhe apresentar, commet~eu o grave e:rro 'de decreta,-, 
virtualmente, a impunidade dos criminosos. ' 

Supposto que esse voto tiy<1ss~ sido 11ppràvado, e verificado, en;i processo regular, 
que o tenente Mello ou outro15 agentes ' do Executivo agiram por ordem superior, 
nós, diz. º orador, cumpririan1os immediatamente nosso dever, denunciãnc!6 º Pre-
sidente da Republica; mas su11posto que ficasse evipenciado o contrario,, maioria f) 

opposição, verificando-o, tetia9 colloc.ado S. Ex. em posição conveniente, e o rigor 
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da-.punição iria attingir os agentes que exorbitaram de suas ordens e determinações. 
Era para chegar a qualquer desses resultados 'que a minoria pedia o processo 

e o orador formulou seu ·voto em separado. (Trocam-se apartes. O Sr. Feiisbello 
Freire diz que o parecer da 'ma.ioria consagra os antecedentes parlamentares no 
assumpto). 

Dado que assint seja, r'esponde o orador, não só sua opinião, a opinião de tod_!ls 
as legislaturas anteriores estava compromettida por i;ma doutrina erronea, e era 
tempo de voltar atrás," fazendo-se a verdadeira interpretação dos textos consticucio-
naes referentes ao caso. (O Sr. Felisbelló Freite e oútros trocam com o orador repe-
tidos apartes debatendo o eiiunciado ). 

Os apartes, diz o orador, tiveram a vantagem de , o le~ar agora a tomai- em 
consideração uma pbjecção lf'!vantada contra a conducta da minoria pelo Sr. Astolpho 
Dutra, a qual vem a ser a' i:ninoria é incoherente quando agita, no voto em .sepa-
rado, a ·questão do tuzilarriento, carregando todas as culpas 'sobre o tenente Mello, 
e náo tem, entretanto, nesse documento, uma ~ó pal,avra .em referencia ao que se 
passou na ilha das Cobras. 

A razão é simpies : o Sr. ,Pre,sidente da Repuolica, na r.1ensagf'!m, refere-se 
muito cautelosamente a esse ultimo drama, e piz que tendo sur&"id9 suspeitas sobre 
a nat1,1l-a!idade de fal 'acontecimehto, suspeitas que envolviam o commandante do 
batalhão naval, submettera esse official a conselho de g~erra, e adianta que, estando 
esse official sub judice,. não podia dar a respeito outras informações ao Congresso. 

A minoria, dea nte disso, não podia pedir a responsaoi!Ldade de um agente do 
Executivo que .estava! e es~á , ainda, s~ndo procet sado; o qu.e )he cumpria era esperar, 
como está , espe;ando, o r~sultado do processo,. . 

Esse o correcto precedimento .i:la minoria; levantada .contra a cond4cta clella 
aquella objfJcÇão, 1,'o que, ficou . ev.idente foi, n~o 'à sua incçiherencia,, mas a, incoherencia 
do Governo, que, para os. dous casos - o da ilha da,s Cobrai; e o do Satellite, teve• 
dous ctiterios dlfferentes : naqu'elle ~andou processar a official responsavel; nest~ , 
não o processol./, como ainda o. galardoou. (Trocam-se. apartes,) 

Ao aparte do 1Sr. Nicanqr do .'!i(ascimento, o' .?rador insjste em dizer gue o Go- , 
vemo teve dous pesos e .duas .medidas , tratando c;le modo diverso o commandante da 
ilha das Çob;a.s e ,:, da , '1~,ç:plta ?~ -.• ~f,tçll~te ., , , , . ' , , 

O acto do Sr. chefe do Estado-Maior elogiarldo o tenente Mello veiu collocar 
o Marechal Hermes em má posição, pois dava-se. publicamente assentimento aos facto~ 
passados a b.or<;lo d,aguelle navio do Lloyd e ipso facto , concluía-se Q\le esse militar 
não commettera crime algu~ e não· excedera das medidas qu.e são autorizadas pela 
Constituição na vigencia do sitio. 

Entretanto, tal foi o clamor da" opinião publica, nunca eivada de paixão ou de 
interesse, que, quando se levantaram as vozes de Ruy Barbosa e Barbosa Lim,a, •J 

Governo, pelp 9rgão do secretario do .Partido R ep,ublicano Senador Urbµno dos San-
tos, acudiu p;ira declarar categoricamente que o teneQte commandante seria submet-
tido a conselho de guerra. , , , . 

E' que o Gov~~no não qu~ria assumir "! responsabilidade desses actos praticados 
a bordo do navio sinistro. 
. São duas, portanto, a~ proJ?OSições fundamentaes do discurso do honrado Sena-

dor , governista, que nã~ podia te~ commettido a criminosa leviandade de fallar po~ 
si, senão tambem · coin autorização ' do Governo, de que é um . dos' seus conspícuos 
representantes no que .diz respeito á. sua acção politica. 

Assim, pelas declarações do illustre S,e-~ador roaranhense; que vi'eram de alguma 
~órma attem,1-ar a sECn~ação profunda provocada pelo formidavel libello de Rµy Bar· 
bosa, fico~ ~stab~lecido, _como ponto · tranq~illo ~-ª consideração desta Casa, q~e o 
commandante da escolta Q.o Safellite seri11 ·submettidc a conselho , de _guerra e que 
o Governo do Marechal Hermes não assumiria a responsabilidade dos actos prati-
cados por esta autoridade no desempenho da conducção dos presos · até o extremo 
Acre. E istb ficou liquidado no debate do ' Senado e aqui foi mais uma vez repetidQ 
pelo' honrado leadcf da maiorí;i,.. 1 

i ' t \ ~ ' t 1 · ! 
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D2;ta fónna houve uma completa disparidade, que não se -póde razoavel e logi-
camente explicar, entre este compromisso assumido pelos ·orgãos primordiaes do pen· 
sarnento do Governo e attitude da Camara na 2s votação do projecto. 

Si o Governo tem de realizar o compromisso assumido, não podia a Camara 
recusar a sua approvação, o seu voto ao parecer em separado, á medida propo~ta, 
pela qual, salvando os actos waticados pelo Sr. Presidente da .Republica, referentes 
aos '11rts. 1'0 e 2° de parecer da maioria da Commissão de Justiçl), quanto ás mlldii:las 
genericas de prisões ' e deportações tomadas durante o estado de sitio, .exceptuava o; 
actos praticados a bordo do Satellite, ou em qualque~ outro ponto para onde tivessem 
seguido os desterrados políticos, mandando submetter ;i. processo ~egular os possi.-
veis culpados; . 

Não sabe o orador si ha dous presiden.tes, r11as 0 fàcto ~ que· a palavra do Governo, 
que aqui foi empenhada solemnemente, não foi até hoje cumprida, talvez devido 
á intervenção de urha força estra nha, que age com mais efficacia do que a vontade 
do Presidente. (Trocam-s~ muitos apartes entre b orador é os Srs. ,Ga;ção Stockler, ,. 
Lindolpho Gamara e Barbosa Lima.) 

R etomando a ordem de suas considerações, diz que nem mesmo na legislação 
dos povos que admittern, na vigencia do es tado de sitio, ou durante uma commoção 
intestina , que os poderes das autoridades civis sejam trasl'adados para um? aut~ridade 
militar, e que, em vez dos tribun,aes .ordinarios funccionem para o processo e jµlga-
mento de civis e militares o.s famosos conselho~ de guerra; nem ~esmo na legislaÇão 
desses povos se ai:lmitte que as medidas de repressão possam chegar até o extrem'J 
do confisco da vida de quem quer que seja. . ' 

A nossa Constituição a este respeito é liberrima, linfüando-se a duas medidas, 
segundo as quaes as autoridades podem tramar contra a liberdade do cidadão. 

A respeito dessa me:dida f~z um longo cst,udo sobre a sua , pratica, l~ndo num 
livro de Reyn;i.ch, trechos de Blpntschli, bis,tóriando em seguida os horrores da ilha 
das Cobras, valendo-se .das decl\lrações do corneteiro do batalhão naval, no conselho 
de guerra. · ' 

Declara qu~ tudo o ,qu,e db; póde ser cpnsideradó rbetoriéa ba11al, tendente a 
levantar odios contra o Govet nq, mas não o é. E'. porém, a verdade na sua mais 
t riste expressão, que está exigindo neste Br;i.~il ajoelhado' haja um punhado d~ ~or\- : 
sciencias e~guendo um brado erp prol da Constituição violada, em favor da lionra 
nacional. 1 

Diz não protestar contra as atrocidades da ilha das Cobra~, porque o Sr. Presi-
dente da 'Re public,a, em sua ,mepsagem, disse que o ex-commandarite . daquell a ilha 
e os outros responsaveis estão ~ub j-udice, sujeitos a um c;onselho de guerra, onde 
podem soffcer as maio1:es accus~ições e ·tambem produzir a 'sua defesa, cousa que a 
ning uem deve ser negada. 
' Dea~te , poi;ém, da odiosa proteé:ção que tem excluído 'ao conhecimento e da 

acção dos tribunaes mí,litares º 1.J civis, pefas vias regulares a'e pr~cesso, pão póde 
deixar de protestar, porqu~ assín,1 cumpre um dever sagrado pera nte o Brazíl inteiro 
e se desobriga do manda,to que todo.<; os patriotas devem exigir qu.e ,se desempE)nhe 
aqui dentro honesta e altivamente, aconteça o que acontecer. 

Pensa que é uma democracia miseravel aquella em que vivemos, na qual já se 
esqueceu a velha lição contida _no nobre . aphorismo romano - R es res sacra, visto 
como, hontem, ouviu dizer que 11 vida dos fuzilados nada yalia, porqu.e era de des-
classificados, de bandidos. 

Demora-se em largas consi~erações sobre a igualdade, sobre os direitos. conce-
didos a todos os brazileiros, ba11didos ou honrados. ' · 

Declara que a maioria, nãi;i querend'? separar ' a responsahiliclade do'. chefe da 
Nação da do,s seus agentes, não• querendo ~espeita r a pal :;i.vra já ,dada pelo proprio 
G.overno do ai.to da tribuna do S~nado, pelo leader da maio~ia da Cam,ara, obriga-o 
votar éontra. Vota contra, E, m\lÍto embora obscuro representantir do seu paiz e· do 
partido de . liberdades que para a Camara o mandou, vota • contra a approvação dos 
actos corhmettidos durante o estado de sitio, para salvar pelo menos a, sua consciencla 
de brazileiro, a sua consciencia de homem. (Muito bem; palmas nas galerias.) 
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O Sr. Presidente (fazendo soar os tympanos) 
se podem manifestar . 

Attençãp ! As gal~rias não 

('.) Sr. Felisbello Freire (1) - Sr. Presidente, sinto-me muito bem sempre 
que tenho opportunidade de responder aos brilhantes discursos do eminente Depu-
tado pelo Rio Grnnde do Sul, o meu particular amigo o Sr. Pedro Moacyr. 

Sinto-me bem., Sr. , Presidente, porque S. Ex. colloca sempre as questões na 
altura da superioridade de seu espírito e da integridade moral de sua organização. 

Mas a peroração do nobre Deputado, cheia de notas impressionaQtes, inspiradas 
nos factos gravíssimos da Ilha das Cobras, cuja re~ponsabilidade S. Ex. quer im-
putar ao honrado Presidente da Republica, não tem logica. 

T anto como o orador que me precedeu na tribuna avalio o sentimento profunda-
mente perverso dessas scenas , e nenhum de nós deixa de o avaliar com a mesma 
sinceridade com que o fez o nobre Deputado. 

Estes factos, porém, ~ão podem servir de prova. de re5ponsabilideiâe de um 
homem, p0rque, quando muito, elles traduz~m a decaâencia dos sentimentos de um a 
épo~a, quando muito, só podem traduzir o seguinte - qµe aquelle antigo sentimento 
brazileiro, tão generoso, tão humanita rio, tão c;or'clato, tão simples, tem soffoido 
uma transformação radical em ,sua essencia, em consequencia, justamente , das situa-
ções que não respeitam a vida, a propriedade, que não respeitam os pnincipios da lei 
constitucional . · 

O SR. Luiz AD0LPR0 - Foram os governos militares que iniciaram essa política . 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Não ha logicá, repito, nesse discurso do nobre Depu-

tado pelo Rio Grande do Sul. Ellas servirão de prova da decadencia do sentimento 
brazileiro o que nós todos lamentamos. Houve uma época, Sr.· Presidente, em que o 
sentimento brazileiro no meado do seculo. XVIII abateu-se 'em coragem e civismo 
quando o vice-r.ei de Buenos Aires trouxe de reboque as guarnições das cidades brazi-
leiras até quasi a barra do Rio de J aneiro. Lamentúmos, então, que officiaes brazilei-
ros munidos, Sr. Presidente, das mais fortes acmas de g uerra nií.o soubessem cumprir 
os seus deveres - e triste e dolorosa cousa - em faoe de inimigos do Brazil. Foi 
uma época, Sr. Presidente, que nos todos lastimamos. 

O facto da ilh a das Cobras o que representa? A expressão de uma época pro-
fundamente vermelha e sanguinaria, que não póde correr por conta da responsabi-
lidade do honrado Sr. Presidente da Republica. Não ha logica, Sr. Presidente. 

Eu entro neste deba te sem a menor preoccupação partidaria; sómente 'debaixo 
da idéa principal de demonstrar o meu dever dP solidariedade com a política pre-
sidencial, que se não inicia agora com o debate 'do estado de sitio, mas que vem 
de trás , h a mais el e dous annos. Este debate , Sr. P're$idente, em que a Gamara 
dos Deputados estú sinceramente empenhada para salvar os principias constitucionaes 
e para apu rar a verdade dos acontecimentos ... 

O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex. me perdõe a interrupção. A Camara não p<1rece 
empenhada em cousa alguma (risos) , apezar da pal:ivra cheia de tanta autoridade 
do velho mestre que está na tribuna. 

O SR. FELTSBHLO FREIRE - Oorigado a V. Ex. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Não está presente nem a vigesima parte da maioria. 
UM SR. 9 EPUTADO - Si esti"vesse fallando um membro ela maiori a não estari a 

presente ninguem da minoria. 
o SR. BUENO DE ANDRADA - Quem está fallando é da maioria. 
UM SR. DEPUTADO - VV. EExs. estão porque fi o1:1ram para ouvir o di.scurso no 

Pedro Moacyr. (Apartes.) · 
O SR. F ELISBELLO FREIRE - ·Dizia eu que a. Camara está sinceramente empe· 

nhada em salvar os principias 'constitucionaes e apurar a , verdade dos acontecimentos. 
Revela evidentemente, Sr. Presidente, uns tons, umas notas de um profundo pe•rsona-

(1) Este discurso não foi revisto, pelo orador . . 
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!ismo através dos quàes ·se analysam os factos, se interpretam os textos da lei e .á 
sombra dos quaes se quer co.Jlocar o honrado Sr. Presidente da Republica como 
responsavel do que se fez, do que se não fez e do que nunca se pensou fazer. (I-la .um 
aparte) V. Ex. n::Ío sabe o pensamento do meu discmso. Para am- lysarmos estes actos 
para àpreciarmos as suas minudencias e tirar as responsa_bilidades, é preciso lançar 
um .olhar retrospectivo sobre o passado. 

Este tom personalissimo com que veiu á tona ~a discussão o caso do Satellite, 
não por parte do meu honrado amigo Sr. Barbosa Lima, que foi quem o trouxti ·10 

recinto do parlamento, mas por parte do factor mental da opposição parlamentar, 
o Sr. Senador Ruy Barbosa, es te personalismo, Sr. Presidente, é que está gerando · 
esse incidente, creando resporisaôilidades e conduzindo a opposição para um caminho 
em que elle se contradiz coinsigo mesma, em relação aos factos do dia de hontem. 

O honrado Sr. Marechal Hermes, Sr. Presidente, abriu um período presidencial 
original, mi generis, sob o ponto de vista partidario. 

E quanlio S. Ex: prestou compromisso' do alto cargo de Presidente da Republica 
já tinha em face de si a ' mais forte e a mais capaz das opposições parlamentares que 
tem tido o Cong•esso'1Nacional. · · · 

Eu destaco na opposição homens eminentes pelas suas qualidades moraes, pela 
sua .cultur'a e pela sua intellectualidade. Nã'o os cito, porque a Camara os conhece 
pei;feitamehte. Pois bem, o Marechal Hermes ll<i Fonseca iniciou o período presiden-
cial debaixo de uma situação unica, original, repito, a primeira que se deu, tendo 
uma opposição parlamentar forte. Não -se deu esse facto com ner.·hum dos Presidentes 
de Republica, pois até .então os periodos presidenciaes eram iniciados em face de um'i 
unanimidade parlamentar, contando os Presidentes 'da Republica, por essa occasiã", 
em absoluto, com uma solidariedade submissa e cega do Congresso. Ninguem se 
levantava para protestar, nem fa1zer 1 opposição. Os precedentes até então eram estes. 

Não foi Í$so o que se deu com o Manechal Hermes da Fonseca, que, antes mesmo 
de · sua eleição, já contava uma qpposição comp:icta e de valor e tarito que, sete dias 
depois de seu Governo, rebentou a mais temerosa elas revoltas que os annaes regis-
tram. Qual foi o aspecto dessa revoita, Sr. Presidente? Tanto quanto eu ·possa pes-
quizar, através dos acontecimentps, a revolta filiou-se ao aspecto de reirivindicações 
contra os castigos corporaes que se infligiam a bordo ::los navios de guerra e foi essa 
re\'olta tão forte e tão invencivel que espontaneamente nasceu no seio do Parlamento 
a idéa da amnistia, qu<1ndo justamente os ' revoltosos estavam de armas na mão. l)e 
quem partiu a amnistia? No t,erreno padamentar, ·o futuro historiador, quando 
estudar esse ponto ... 

O SR. BUENO DE ANDRA'DA - Ha de dizer que partiu do emissario da maioria aos 
revoltosos. 

O SR. FEI.JSBELLO FREIRE - ' ... ha de dizer que essa responsabilidade cabe ao 
eminente jurisconsulto e director mental da oppos;ção parlarr:entar, o egregio Sr. 
Ruy Barbosa. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Não apoiado. A idéa da amnistia surgiu pelo em1s-
sario da maioria aos revoltosos, o Sr. Deputado José Carlos de Carvalho. 

O SR. BARBOSA LIMA - No Senado a iniciativa não foi do Sr. Ruy Barbosa. 
S. Ex. apenás accedeu ao pedido dps Senadores da maioria para apFesentar o projecto. 

O SR. FELISBELLo -FREIRE -- Eu vou lá. 
O SR. BUENO DE ANDRADA - Conte a histor'Ía como a historia foi. Nós todos 

somos testemunhas aqui. ' 
O SR. FELISBELLO FREIRE - O ·que se passou aqui foi facto posterior. 
Sr. Presidente, disse eu em re~posta ao nobre Deputado por S. Paulo (dirigindo-se 

ao· Sr. Bueno de rind'fada) que a 111inha proposição é a expressão genuina da verdade. 
Isto r:ão quer dizer que a idéa da amnistia nascesse ele uma reunião política notavel 
e que teve Jogar no Palacio do Ca·ftete. Não é tanto a esse• facto a que me refiro. 

Mas, quem parlamentarmente, quem, sob o ponto de vista do direito parlamentar, 
assumiu a idéa da amnistia foi o e111inente Sr. Senador Ruy Bad;osa. 

O SR. BUENO DE ANDllADA .,.... \f, EJç: está êonfundindo· a idéa de amnistia co1n 9 
projecto de amnistia. 
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O SR. FEL!SBl!LLO f!!UR:! - E•· a mesma consa. 
O SR. BuENd DE AN!}RADA - Não ha t_al. A idéa póde deixar de · transformar ·se 

em projecto. E a idéa foi trazida aqui pelo Sr. José Carlos de. Carvalho. 
O SR. BARBOSA LIMA - O Sr. Senador Ruy Barbosa foi solicitado pelos mem· 

bros da maioria, pelo partido do Governo e pelo propr.io Governo p<1ra sustentar a 
idéa em nome delle. Portanto, foi apenas o pro-autor. (Trocam-~e diversos apartes 
de outros 5u. Deputados.) 

O SR. FELISBELLO ·FREIRE - Sr. Presidente, quando trago á discussão este pre-
cedente, não é para formular qualquer critica ao eminente Sr. Senador Ruy Barbosa. 
O meu fim não é esse. A necessidade do meu discurso não vae até esse ponto, porque 
o humilde orado~ votou a amnistia convicto de que naquella situação não havia 
outra solução mais sabia á crise .. Por conseguinte, repito, não é meu intuito fo~mular 
critica nenhuma. 

O SR. BAR~OsA ' LIMA - V. Ex.' permitta-me uma observação. Acred.ita V. Ex., 
tão circumspecto, com tamanhas responsabilidades no i.dvento da Republica, como 
as -tem; accredita V. Ex. que a minoria I)essa hora faria obra Je patriotismo, creando 
difticuldades á pasagem da amnis~ia? 

O .SR. FELISBliLLO FREIRE - Absolutamente não. 
O SR. GARÇÃO STOCKLER - ·O que devo dizer é o seguinte : Ou a minoria tem 

convicção profunda, acha que o Gover-no não está direito exigindo medidas extraor-
dinarias e vota contra ou então capitula. 

O SR. BARBOSA LIMA - E o que .tem uma cousa com a outra? 
O SR. GARÇÃO STOCKLER - O que a minoria não J-tÓde fazer é attribuir á maioria 

·o voto de sub-missão. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - V. Ex. está fazendo uma historia á feição do Gattete. 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Como assim? 
O SR. BUENO DE Al\DRADA - Pois V. Ex. acabou de di-zer que a· idéa da 

amnistia partiu do Sr. Ruy Barbosa. (Ha outros .apartes.) 
O !::IR. FELISBELLO FREIRE - Eu disse quem assumiu a responsabilidade da idéa 

no recinto do parlamento brazileiro foi o Sr. Ruy Barbosa. 
V. Ex. ouça o meu discurso e responda, que me dará muito prazer e honra. Si 

me convencer que estou errado em meus conceitos, terei muito prazer em confessar 
a V. Ex . . O meu intuito1 como disse, não é formular critica; é estudar os aconteci-
me.ntos µara ver de quem a responsabilidade neste debate em que i;ios achamos. 

Mas, na sessão de 24 de novembro, o eminente chefe republicano o Sr. Quintino 
Bocayuva apresentava uma indicação aC\ Senado sobre os aconte<:imeptos . da vespera. 

Na sessão de 25 de novembro, isto é, no dia immediato áquelle em que o Senado 
votou a indicação do Sr. Quintino Bocayuva, o Sr. Ruy Barbosa, debaixo dos mais 
sinceros sentimentos de patl'.iotismo, como acredito e lhe faço justiça, . apresentou 
o projecto de amn~stia . 

· Aqui está o discurso de S. Ex. 
O SR. BuENO DE ANDRADA - Eu estava·,negando a iniciativa, não a responsa-

bilidade. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - O projecto está assignado por diversos Senadores, 

entre os quaes destaço o nome brilhante do Senador pela Bahia Sr. Ruy Barbosa, ~ 
o discurso é uma série de conceitos, todos elles tendentes a mostrar que, em seme-
lhante situação, não havia outro recurso sinão a amnistia, idéas com as quaes estou 
de plenissi'mo accôrdo. -

Agorà, si o nobre Deputado por S. Paulo presume que outra foi a orientação 
seguida a proposito dos factos que se deram em recinto outro" que não o do Parla-
mento, eu por meu lado, garanto ser verdade que, em nenhuma reunião, no Cattete·, 
-composta· dos amigos da situação, le~antou-se a idéa da amnistia. 

· O SR. Luiz AooLPHO - A iniciativa foi do Cattete. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Perante o historiador, o primeiro parlamentar, o 

primeiro politíco cjue defendeu . a ahin1stia,_ que mostrou as suas vantagens · foi o 
eminen~e Sr. Ruy Barbosa. Eu trago isto para mostrar que, desta posição,,. desta 

I 
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responsabilidade tremenda de 5. Ex. jamais elle pode se desviar para cahir no terreno 
inteiramente differente e opposto em que cahiu. 

E' por isto que reitero as circumstancias que cercaram ó facto. 
O SR, Luiz ADOLPHO - V. Ex. sabe que se bateram pela amnisti11 diversos 

Deputados, opposicionisfas e governistas. 
O SR. BuENo DE ANDRADA - Em primeiro logar não podia estar debaixo de 

suggestão porque ignorava; em segundo logar aqui no recinto, antes de. apparecer 
o projecto do Senado, o Sr. José Carlos de Carvalho, membro da maioria, propoz 
e fallou el]:l amnistia. 

O SR. BARBOSA. LIMA - E, em terceiro, a reorganização das forças . armadas 
levou-nos a manifestarmo-nos profundamente desarmados para qualquer reacção. 

0 SR. LUIZ ÀDOLPHO ~ Essa é que é a historia. 
O SR. CoRREA DEFREl'l'AS - Foi uma verdadeira cilada que se praticou. 
o SR. BUENO DE ANDRADA - E eu queria amnistia de verdade. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Já chegámos a demonstrar qui: o eminente chefe 

da opposição pa~lamentar acceitou franca e expontaneamente a responsabilidade da 
amnistia como a solução para a crise de 22 de novembro. 'Isto a 25 de novembro. 
Em 30 de novembro começa •O sentimento pessoal do despeito, a que me referi no 
começo do discurso á sombra do qual foram trazidos a debate factos que não teem 
relação directa nem indirecta com o caso. 

O SR. LUIZ ADOLPHO - V. Ex. está commette'ndo uma injustiça {t minoria. A 
votação da amnistia não· se deu aqui no terreno político. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Tem razão o nobre collega. 
Q SR. BARBOSA LIMA - E até quem a combateu com mais energia foi 0 Sr. 

1 rineu Macqado. 
O SR. FELISBELLO FREIRE! - Uso da phrase - opposição parlamentar - porque 

não tenho eutra de que lanç(\r mão, porque eu sei perfeitamente que a orientação, 
as idéas, suggestões que .agep1 sobre cada um dos membros da opposição é muito 
d·ifferente. 

O SR. PEDRO MoACYR ,- Como no hermismo (esta proposição é politica1 tenho 
que responder p<>liticamente) onde ha rnsis.mo, din.heirismo, seabrismo, talvez dan-
tismo, etc. 

0 SR. FELISBELLO· FREIRE - E eu disse, Sr. Presidente, que queria me 'referir. 
no meu discurso, a um factor mental da opposição ao chefe do civilismo, o Sr. Sena-
dor Ruy Barbosa. 

O que eu disser em relação a S. Ex. claro está que não se refere aos ill ustres 
membros ·da opposição. ' 

O Sr. Senador Ruy Bar1bosa, depois de ter assumido a responsabilidade da 
amnistia, a 25 de nqvembro, !l 30 do mesmo mez, isto é, cinco dias depois, traz o 
primeiro facto com o qual começou a oxydar, a queimar · e a lançar labaredas. O 
aviso do ministro da Marinh~t revogara um artigo ·de um regulamento, que tinha 
rela~ão com as baixas dos mzivinheiros. O art. 149 do regulamento prescrevia que 
as baixas seriam dadas por co,nclusão de tempo legal, por incapacidade physica, por 
insenção legal, etc.; e o art. 150 dizia :. a baixa -por exclusão será feita como resul-
tado 'de um conselho de discif!lina, inha.bilitando o individuo para qualquer funcção 
publica. O âviso do ministro da Marinha revogara eFte art. 150. O que ficavlj no 

'i tegulamento? Ficava o seguinte principio : que podia se dar ,baixa a qualquer mari-
nheiro independente das formalidades legaes, de julgamento, conselho, etc. Ficava 
a arbítrio da autoridade e á vontade do interessado dar a baixa. Eis o que o ministro 
da Marinlp fez. Eis a primeira causa que fez o eminente Senador pela Bahia romper 
,responsabilidades assumidas cipco dias antes. . 

Pergunto eu : o acto do ministro da Marinha tinha · tanta força legal, era um 
attentado tão descommunal á lei, que f9sse capaz de inspirar o· discurso -proferido 
pelo eminente Senador pela Bahia, que li no Diario official de 30 de novembro ultimo? 

Não, absolumepte não. E;ntretanto este discurso é um formidavel processo de 
agitação do espírito publicQ, é uma tremenda accusação ao Governo, porque abusou 
da amnistia. 
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Mas, abusou como? Como o Governo abusou da amnistia? Porque o· ministrn 
da Marinha revogóu o ·art. 150 do regulamento, isto é, assumju a responsabilidade, 
de accôrdo com os interesses dos marinheitos de dar-\hes b1;1ixa? · E' uma medida 
livre. Entretanto este facto pequeno provocou a reacção tremenda, e de quem? Da 
parte do Senador Ruy Barbosa ri~o houve sinceridade no seu discurso de 30 de. novem-
brn. (Não apoiados do Sr. Cortéa Defreitas.) 1 

Senhor PresidentP., citei apenas o facto que de,terminou ·a P.r.imeira manifestação 
de hostilidade no Senado contra o Governo; mas continuemos. , 

Mal o Governo acabâva, por meio dá ,amnistia, de abafar a sublevação 1e 23 . 
de novembro, começava entretanto outra na ilha das Cobras, que deu Jogar á decre-
tação ' do ·sitio. Não ' foi a sublevação de 23 de no'~embro a causa da declaração do 
sitio e sim a subli:vação da ilhll das Cobras. ' 

O Governo remetteu a mensagem ap CongFéss~, communica1,1do a si'tuação revo-
lucionaria da ilha das Cobras e . não pediu o estado de sitio., Aff~ctou o caso ao Con-
gresso Nacional, para que na sua a1ta sabedoria offerecesse medida~ que corrigissem 
a situação. O Congresso entendeu decretar o sitÍo por 30 dias. . , , 

O SR. 'BARBOS.A LIMA - Perdoe-me, acho interessante esta forma com que V. Ex. 
cmm tão bôa •fé ifaz a historia, colloc'andó o Governo de urr lado e o Cong·resso de 
outro, como compartimento estanque, . inteinÍme·nte separ~do do outro, sem relações1 
sem ligações 'e sem dependencia __: O Goyerfio mandou a mensagem ao Congresso, 
mas, llãO queria o sitio e o Cong·resso entendeu, na sua cachi,monia, decretar o sitio. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Eu ' poderia responde'r ao meu nobre· amigo co111 
as palavras do Governo. ' ' 1 

Eu disse e repito que o Sr. Marechal Hermes na mensagem em que communicou 
os acontecimentos da Ilha das Copras não pediu expressarnente it decretação do sitia. 
Elia foi ,acto expontaneo do Congresso. ' ' 

O SR. Co1mtA ElEFRElTAS - Contra o meu voto: 
O SR. FELISBEIJLQ FREIRE - Nenhum fact'o' se cleu na Capital da Republica que 

demonstrasse ter o Governo .. sahi!lo da· es2nera da acção constitucional em qúe dev~ 
agir na vigencia do sitio. 

Não houve nenhum facto, mas a 30' de maio o honrado Senador' pela Bahia, o 
'Sr. Ruy Barbosa•; levou ,ao conhecimento do · Senado os graves facto·s do Satdlite. 
E' 11erdade que p eminente Deputado pelo .Districto Federal Sr. Barbosa 'Lima ... 

o Ss.. BARBOSA LIMA - , Obrigado .. 
O SR. FELISBELLo FREIRE - ... já tih'ha offerecido 1 requerimento á Camara 

pedindo esclarecimentos. Mas, a I ·2 de maio, o eminente Senador pela Bahia 'guiado 
pelas publicações da imprensa diari-a, publicou os seus trerneridissllnós discursos de 
20• de maio, 1 e 2 de junho ultimas. Deixo, Sr. 'Presidente, de aprecia'r a parte des-
cnptiva desses discursos para apreciar a ·parte doutrina~ia. Qúern os ler ficará con-
vencido de que a idéa 'de S. Ex. é imputar uma dupla responsabiiidade ao Sr. Pre-
sidente da Republica. Não é · urna só responsabilidade: é a responsabilidade 1pela 
ordem que deu ao com mandante do Sa!tellite para fazer bs füzilami;mtos .... (S. Ex. 
já acceitol!l como verdade aqwillo que não sabiamas si e era) e a lmpenabil'idade em 
que está collocado o commandante do Satell·ite não o S\Jbmettendo a conselho· ele 
guerra para a devida punição deste crime. "• 

Esta é' a parte ,doutrinaria do discurso do honrado Senador. Essa doutrina, disse 
ainda ha pouco em aparte ao illustre e talentoso Deputado pelo Rio Grande do Sul 
Sr,. Pedro Moacyr, está em ·confradição completa com os antecedentes do Congresso 
Nacional que, jámais, nos estados de sitio decretados <lurant~ a: Republica, jámais 
separou actes, e é admiravel, Sr. Presidente, que o ·nobte Senador pela Bah'ia, amigo 
'intransigente ,das liberdades J'lUb!icas e privadas, no estade de sitio de 1890, em que 
factos' da maior gravidade se deram, é admiravel que o eminente repr'esentante da 
Bahia, no Senado, não viesse cumprir o seu dever, quando o f>rojecto ... 

O SR. Lurz AooLPHO - Não estava aqui, estava ' ~a Europa. 
O SR. FELISBEI.LO FREIRE - Perdão; estava aqui. 
A Camara dos Deputados approvo1.1 05 actos c;!.o marechal .Floriano tim fins de. 
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novembro até meados de dezembro e os remetteu a-0 S~ado., O Senàdo ínlciou o 
debate: pela leitura do parecer, em ' sua sessão de 24 qe maio. ;Foi um debate brilhan-
tissimo; as paixões 1:hocavam-se, · os solidarias corr. as victimas do tempo vieram á 
tribuna e vibraram o seu protesfo. A posição do Sr. almirante Ladario tornou-se 
hotavel, em face das nóticias de fuzilamento do seus amigos Bativy e. Serro Azul, 
mas não appareceu a figura proeminente do Senador pela Bahia. E quando mal se 
acabava de votar, no Senado, a approvação dos actos do Governo, .se iniciava a da 
amnistia. E' interessanfe este contr,aste ! 

Sob certo ponto de vista, ã 'appra.vação Aãa. era ca.mplet~ e inconcussa e ª°' mesmo 
tempo que figurava em o'rdem do dia a approvaçâo dos actos do Governo, Já figu-
rava a amnistia dos revolucionarias. Foi nessa occasião que se cuviu o .no.bre Senador 
pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Ramiro Barcellos, recriminar ~ eminente .Senador 
pela Bahia pelo facto de vir discutir em nome de inter<!sses de advocacia e não cum-
prir o seu ·dever de, como ' inimigo da situação, vir profügar, como o almirante 
Ladar-io e muitos outros, i:i approvação dos actos do marechal Floriano . 

. Temos aqui, nos l).nnaes a prova de tudo. · . 
.Mas, Cümo procedeu o Congresso, em relação a estes actos? o Congresso não 

os separou, os approvou em globo; porque, dizia o eminente cliefe republicano, m:ste 
recinto, o Sr. Francisco Glycerio, «o voto que os meus amigos teem de dar é um 
voto de so!idadedaâe politica com o Presidente da Repuplica; estamos empenhados 
com essa politica .= é em nome dessa s.oiidaried~de, que devemo:; çlar esse voto. n 

Não se separou nenhum act~ praticado dura~te o sitio, du·rante o Governo, 
durante a revolta de 6 de setemb'ro. Elles foram eng lobadamente approvados ... 

Aquelles que atacaram o Governei do Marecpa1, aquelles que .tornaram bem 
eviden'tes OS acontecimentos gravíssimos dos {uzilamentos, não vieFam apresentar 
emendas, pedindo que se desta9assem, destes ou daquelles actos, um ou dous para 
serem rejeitados. . . 

O facto demonstra que a interpretação do Congresso republicano, em relação 
.ªº art. &o da Constituição, é a '.'7guinte : o voto é. politico ; o Congresso ou approv·a, 
em globa., os actos, ou não approva nenhum e inicia o empeachment. 

Esta é a doutrina form,ul,1/-d,a desde 1894., 
Àlém, Sr. Presidente, dessíl interpretação authentica, positiva •e real,. não só 

nos projectos com,o nos ,discurso~ , temos, no segundo estado <le . sitio, que se seguiu 
ao de 1892, isto é, no de 1897, interpretação mais eloquente, rr.ais , positiva ainda, 
e cheia de n(,ltaveis ensinamentps, porque partiu do emine'nte Scnador ' pela Balíia; 
o Sr. Ruy Barbosa'. ' . . , 

Era Presidente · da Rep,ublic,a o Sr. Prudei;ite de Moraes . . Os acontecimentos de 
5 ae novembro levaraI11 o Congr~sso a decretar o sitio; e medidas de excepção, muito 
mais graves do que as de agora, foram então, tomadas. E' assim, por exemplo, que se 
não respeitaram as \mmunidad~s parlamentares, a favo-r das quaes o Congresso 
republicano lucta para ficarem fóra da acção do sitio. 

Quando ~e disc~tiu no Sen~do , a approvação dos actos do Sr. Prudente ·de 
Moraes, o Sr. Senador Ruy Barbosa apreseptou a seguinte emenda ás conclusões da 
pa>recer : « Que approvados os l'lctos do Governo, excepto no . tocante á prisão de 
membros do Congresso Nacional e á pror.ogação dos effeitos do estado de sitio além 
do termo delle. » 

Ainda que, Sr. Presidente, e~sa emenda se refira a factos inteiramente differentes 
daquelles de que trata a do Sr. Moacyr, o pont-o doutrinari.o é o mesmo. 

O Sr. Ruy Barbosa pedia que se separassem das conclusões do pare-
cer sujeitas á approvação estes e aquelles actos; os Srs. Pedro Moacyr ·e Adojpho 
Gordo pedem que 'sejam separados das conclusões do parecer que approva as medidas 
tomadas pelo Marechal Hermes ~stes e aquelles actos. 

O Congresso negou, peremptoriamflnte, o seu voto de approvação áquella emenda. 
Apesar do brilhantis~o dos argqment~ do honrado Senador pela Bahia, a emenda 
não passou; os actos do Governo foram aprovados em globo. 

Eis, Sr. Presidente,_ o prece\fente do Cong~esso republicano; eis a interpretação 
1 1 "'\ ~. f' ' 
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firmada por 4m poder competente; eis o verdadeiro principio constitucional, segundo 
está firmado por acto expresso do Congresso Nacional ! 

A Commíssão .de Constituição não tinha absolutamente o direito de ir contra 
tão prezado precedente, de procurar revogai-o, invalidai-o, acceitando a emenda 1lo 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

O SR. CoRRftA DEFREITAS - Os máas precedentes não devem ser invocados. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Si V. Ex. me demonstrar que precedentes desd'.l 

'1893 até hontem; si V. Ex. me demonstrar que a interpretação legislativa dos textos 
constitucionaes é errada, eu acharei de alto valor este movimento de retorno do Con-
gresso Na«ional para acceitar as doutrinas do nobre Deputado. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas que conclusão tira V. Ex. da rejeição da emenda 
do Sr. Senador Ruy Barbosa, por occasião da approvação dos actos praticados pelo 
Presidente Prudente de Moraes? Conclue que o Congresso está de accôrdo em que 
os Deputado's possam ser presos? · 

O S11. FELISBELLO FREIRE - Não. Esta é outra questão que V. Ex. agita. 
Peremptoriamente não. 

O SR. BARBOSA LIMA - Perfeitamente. São pontos que precisamos firmar, por-
que os precedentes de hoje poderão ser invocados amanhã. (Trocam-se apartes.) 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Eu não me refiro ao segundo ponto do aparte <lo 
nobre Deputado, sobre as immunidades parlamentares. As immunidades pa rl amenta-
res estão firmadas tambem pelo Congresso Republicano, são respeitadas durante d 
estado de sitió, figuram a té mesmo em textos de lei; não· é só em emendas. 

Trago esta emenda para demonstrar que o Congresso, quando approva os actos 
do Governo, não os approva parcelladamente. 

UM SR. DEPUTADO - Approva-os todos. 
O SR. SOARES oos SANTOS - Inclusive o suicidio do l\farcellino Bispo. 
O SR. BAitBOSA ,LIMA ...:..._ Então consagra estes actos? 
O SR. FELISBEI.LO FREIRE - Sim. 
O SR. BARllOSA LIMA - Então este precedente poderá ser invocado, porque foi 

canonizado pelo Congresso. 
O SR. CoRRftA DEFREJTAs - E o Congresso revoga a Constrtuição? 
O SR. BARBOSA LIMA - Esta theoria do encadeamento dos precedentes parece-me 

müito ·perigosa. 
O SR. FEI.ISBELI.o FR&IRE - Vamos penetrar a pouco na disposição constitu-

cional para ver si ha razão de ser, si este precedente de 20 '5nnos exprime ou não 
a verdade. A Constituição investe ao Congresso, na ausencia deste ao Executivo, 
a faculdade de decretar o sitio, isto é, a suspensão das garantias constitucionaes. 
Durante elle, a suprema autoridade da Nação só póde desterrar e prender; não póde 
mais fazer cousa alguma. Em 3° Jogar pelos . abusos, quer por ordens dadas, quer 
por ordens executadas, serão punidas as autoridades, isto é,_ no terreno pratico serão 
responsabilizadas. 

Exemplifiquemos : supponha que o Presidente da Republica , em documento 
official, durante a 'vigenci a de um es tado de sitio, decreta uma ' medida fóra da 
esphera da acção constitucional, que · não foi nem prisão 'nem desterro, e mand ::i 
pol-a em execução ; claro es tá que o !'residente da Republica sahiu dos limites con. 
stitucionaes. -

Assim sendo, o Congresso Nacional não póde de facto approvar· esta medida. 
Mas qu al a consequencia inevitavel? E' promover a rnsponsabilidade do Presi-

dente da 'R epublica . (Apoiados .) 
Logo, o voto do Congresso oscilla .entre estas duas hypotheses, entre este 

dilemma : ou apprnva em globo , ou inicia a responsabilidade cio . Presidente da 
Republica. 

Não ha outra sahida. 
V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Barbosa Lima) que possue um brilhantissimo espi-

rito1 que é um velbo e since~o republicano, não me poderá dar 0~1tr a sahida. 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. -'-: voL. ~v. 2 1 
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U SR. BARBOSA LIMA - Quem deve responder a V. Ex. é o S. Adolpho Outra 
Penso que V. Ex está navegando em melhores aguas 

O SR. FELISBELLO FRE!R1' - Agora, Sr. Presidente, applicando aos factos que 
se deram durante o estado de sitio a doutdna que acabo de expor, pergunto em nome 
de que principio a propria opposição nega a approvação aos acto3 do Sr. Presidente 
da Republica? 

Eu podia desde já dizer que, si houvesse solidariedade na opposição, ella appro-
varia esses actos, porque os seus dous eminentes membros, que fazem parte da Com-
missão de Justiça, acceitaram a conclusão da maioria da mesma Commissão. De facLO, 
SS. EExs. apresentaram emenda, a que deram até o nome de « additiva »; additiva 
a que? A' conclusão adoptada pela Commissão·; desde que esta conclusão é no sentido-
da approvação dos actos do Governo, os dous distinctos Deputados, que tão brilhante 
ligura representam na Commissão, tambem approvaram os referidos actos. (Ha varias 
apartes.) 

Não fosse a orientação, a direcção mental do i!;uslrado Senador pela Bahia 
em relação á opposição, e os actos do Satellite, creio, jamais viriam a debate, porque 
a opposição está tão convencida quanto o humilde orador de c1ue não ha documento 
official em vista do qual se possa irrogar ao honrado PresideP.te . da Republica a 
responsabilidade de semelhantes facto,.s. 
. Ninguem conhece ordens dadas a es~e respeito. O Satcllite sahiu do Rio de 
Janeiro, conduzindo ex-marinheiros para que? A mensagem o dizia : «O Governo, 
j'u lgai1do má a situação dos ex-marinheiros na Capital da Republica, entendeu remo-
vei-os para o Acre, levado pelo mais sincero sentimento de caridãde, para dar-lhes 
tra balho, elementos de subsistencia. » 

O SR. SoARlls DOS SANT01 - Aqui é que não podiam ficar. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Aqui é que não. podiam ficar, porque eram factores 

de desordens. 
Onde a prova, onde o d9cumento que a opposição e o Sr. Senador pela Bahia 

teem, para irrogar ao Presid1mte da Republica responsabilidade dos acontecimentos 
do Saf.ellite? 

Nenhum documento exis\e· 
Desisto, aliás, de discutir1 casos do Satellite, casos da ilha das Cobras : o meu 

objecto é outro. 
Como disse no começo d<.> meu discurso, neste debate ha um tom de persona-

lidade, de despeito, de vinga~ça, em nome do qual se fa~em accusações tremendas 
ao honrado Presidente da Reli'ublica. 

O S'n. ANTUNES MACIEL -- Não apoiado; V. Ex. nãc· tem. razão para dizer isto. 
Aqui impugnei o parecer, e nãp o fiz por despeito ou por vingança. 

O SR. FELISBELLO FREIRE; - Já affirmei que, quando fallo na actual opposição 
parlamentar, me sinto em difficuldades e só uso do proprio termo « opposiç'ão 11 

porque não disponho de outro. -
O SR . ANTUNES MACIEL - .- V. Ex. não necessita responder a senadores quando 

te.m aqui responsaveis pelas opiniões emittidas nesta mesma C2mara. 
O Sn. FELISBELLO FREIRJf - Não estou respondendo a senadores; estou apre-

ciando precedentes de um ar\!Sto e interpretação dada pelo Congresso. -
O Sn . ANTUNES MACIEL -- Não ha interpretação nenhum~{. Não está dando a 

interpr~tação que se deve dar aos arestas. Peço a palavra. 
O SR. FELISBELLO FREIRI;; - Póde ser. Em todo caso estou demonstrando q1.1e 

a interpre~ação do Congresso pesde 1891 até agora tem sido esta. 
(Tumu.lto nas galerias.) 

O Sr. Presidente (dep pis de fazer soar os tympanos) - · Attençã? ! Mando 
que sejam evacuadas as galerias. 

O SR. SOARJIB DOS SANTO~ (ao orador) - V. Ex. não deve continuar, por ,falta 
de garantias. 
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O Sr. Presidente - Já providenciei mandando evacuar as galeriás e suspendo 
a sessão. 

(Suspende-se a sess.ão ás 4 horas e 30 minutos da tarde) . 

O Sr. Presidente - Reabre-se a sessão. 
Continúa com a palavra o Sr. Deputado Felisbello Freire. 

O Sr. Felisbello Freire - Sr. Presidente, V. Ex., melhor do que eu, deve 
comprehender a situação difficillima em que me acho para proseguir no meu discurso, 
desde que nós, que aqui vimos cumprir o nosso dever de assumir a responsabilidade 
de nossas opiniões e de nossos votos, somos victimados pelas scenas que forçosa· 
mente hão de incommodar o alto _espírito de V. Ex. 

O SR. BARBOSA LIMA - Incommodam tanto a maioria como a minoria. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Si eu ,Pudesse pedir a V. Ex. todas as garantia• 

para os oradores que se fazem ouvi.r como eu, sem paixão, sem querer ferir nin-
guem, mas com o intuito manifesto de explicar á Naçã0 o que ella precisa saber, 
quaes os responsaveis desta situação miseravel em que se acha a Republica, ficaria 
satisfeito, certo de que V. Ex. tomaria energicas providencias, pondo em execução 
as medidas necessarias para garantir os oradores no correr dos debates. 

O SR. Bll.RBOSA LIMA - Nem o debate ficaria na altura do parlamento si não 
houvesse garantia para os oradores. 

O SR. SOARES oos SANTOS - E o respeito mutuo que eu sempre reclamo, sem 
o qual não póde haver ordem. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Estava eu analysando com a maior calma, em tom 
de conversa com os collegas que se dignavam ouvir-me, a evolução historica da 
Republica, quando fui honrado com o aparte do meu distincto collega pelo Ria 
Grande do Sul o Sr. conselheiro Antunes Maciel. Bastou isto para haver a explosão 
de manifestações das galerias, creio que contra nós ambos. 

o SR. ANTUNES MACIEL - Uma parte para cada 'um. 
O SR. FEL!SBELLO FREIRE - Por isso, Sr. Presidente, não posso, debaixo da · 

situação em que está o meu espirito, de profunda tristeza, de profondo desconten-
tamento, por ver um ataque tão directo aos dir.eitos da liberdade da palavra, partido 
de onde não póde partir, continuan neste instante o meu discurso. Assim, solicito de 
V. Ex. as mais energicas providencias, porque desejo continuar na tribuna para 
dizer com franqueza ·o que os annaes da Republ~ca me ensinam a formular como 
verdade. Si V. Ex. me garante a palavra para continuar àmanhã, ficarei profunda-
mente agradecido. Si, entretanto, ha uma violação do Regimento, eu desisto da 
pa!Ílvra, porque na situação em que me acho não posso continuar o meu discurso. 

O Sr.' Presidente - Estando esgotada a hora, o nobre Deputado terá a pala· 
vra para fallar pela segunda vez, direito que lhe é garantido pelo Regimento. 
(1Vf1úto bem; muito bem.) Fica a~iada a 3ª discussão do projecto n. 138, de rgn. 

!'. . 
~~ .·· 

SESSAO DE 6 DE SETEMBRO 

O Sr. Felisbello Freire - Sr. Presidente, tendo hontem fa!lado bastante 
sobre o projecto em debate e estando inscriptos os Srs. Barbosa Lima, Irineu Machado 
3• Discussão do e outros, desisto da palavra, reservando-me o direito de dis-
projecto nº 138 cutil-o depois ele ter a honra de ouvir a SS. EExs. 

O Sr. hineu Machado (Pela o·rdem) - Sr. Presidente, apenas pedi a palavr::i 
pela ordem pará affirmar a V. Ex. que o meu illustre collega e amigó o _Sr. Barbosa 
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Lima está rta Casa; veiu para fallar sobre o assumpto, dizendo-me mesmo que pre-
tendia discutil-o longamente. 

Foi uma grande surpreza para todos nós a desistencia ·<li:\,_ palavra por parte do 
Sr: Felisbello Freire. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Não houve surpreza nenhuma. 
o SR. IRINEU MACHADO - Foi uma surpreza, repito. 
O SR. FELISBELl.O FREIRE - Mas sem razão. 
O SR. IRINEU MACHADO - Não contavamos todos nós ·que V. Ex. faliasse? 
Não ha duvida. Eu contava que V, Ex. fallasse. Li em todos os jornaes1 incfusive 

no Diario do Congresso, a declaração de que o nobre Deputado ainda hoje usaria 
da palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção ! O Sr. Deputado Barbosa Lima, que está coin 
a palavra, -acha-se presente. 

O SR. IRJNEU MACHADO - Perfeitamente; eu estava occupando a tribuna alguns 
minutos, esperando exactamente que chegasse o meu amigo e collega Deputado 
Barbosa Lima, afim de ceder a palavra a S. Ex. (Riso. Muito bem; mu.ito bem.) 

O S.r. Barbosa Lima (1) - Sr. Pr~sidente, com surpreza occupo a tribuna 
neste momento, antes de haver terminado o seu discurso, que se nos afigurava monu-
mental, o honrado Deputado pelo Estado ' de Sergipe, meu p1ezado amigo, cujo 
nome declino sob o imperio dos sentimentos de velha e sincera estima, o Sr. Felisbello 
Freire. 

Deploro essa surpreza, porque me pa.recia que, escutando, com a attenção a que 
tem direito, S. Ex., ouvindo-lhe eu a exposição que fazia, esteiada em tJ_ma larga 
documentação historica, me parecia, repito, g_ue, depois dessa demonstração de cunho 
jurídico e de saber politico, ~eu discurso poderia tomar outra physionomia e acaso 
poderia deixar de ser produzidlO, tal fosse o vigor de argumentação, tal a robustez da 
dialectíca com que desde as prifeiras palavras se annunciava a oração do nosso justa-
menle afamado mestre do constitucionalismo brazileiro. 

o SR. FELISBELLo\ FREIRE - Muito obrigado. 
O SR . . BARBOSA LIMA - p meu amigo_ tem neste regimen grandes responsabi-

lidades doutrinarias e pessoaes. Foi um evangelisador do cre40 político victorioso na 
memoravel surpreza ·de 15 de novembrn de 1889. 

S. Ex., que foi um dos arichitectos do edificio político sob o qual nos abrigamos 
...:'\a Carta Constitucional de 24 de fevereiro; que tem partilhado com o eminente e 
saudoso João Barbalho as glorias do nosso Story ... 

O SR. FELTSBf.LLO FREIRE - Tudo isto é bondade de V. Ex. 
O SR. BARBOSA LIMA - , .. como commentador que a proposito de cada um dos 

episodios da nossa vida constitucional é ouvido, é procurado, é acatado nos seus 
pronunciamentos, na explanação das opiniões com que trata de dar a razão de ser 
hi~torica á filiação juridica de cada um dos institutos propi;ios do regimen republi-
cano, S. Ex. havia traçado se,u discurso, havia esboçado sua oração, logo ao come-
çar, por maneira a nos deixar entender que todos os precedentes parlamentares, todos 
os antecedentes de ordem polipca e partida•ria, todos esses factores directos ou indi-
rectos, os proximos como os r~motos da situação actual, seriam analysado·s e conc:J· 
tenados pelo honrado representante do Estado de Sergipe, para desse encadeamento 
derivar a logica irref.ragavel (j inconcussa, unica compatível com a situação actual, 
unica susceptivel de ser tida como a legitima explii:ação dl.j. condição politica do 
momento parlamentar a que spmos chegados. (Pauw.) 

Evidentemente o discurso do honrado Deputado por Sergipe foi interrompido é 

interrompido quasi que ao GOIT/eçar. · 
S. Ex. truncou o seu discurso, deu-nos as premissas e deu-nos, ao mesmo tempo, 

as primícias do que deveria ser essa formid avel õração; de alguma sorte tantalizo11-

(1) &te discurso não foi 1evisto pelo prador. 
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nos, trouxe-nos á ·proximidade dos fabios os fructoq sazonados da sua facundia, deu· 
nos a prelibar as excellencias da sua argumentação lo: inesperadamente se retrahiu e 
se chamou ao silencio. · 

O SR. FELTSBELLO FREIRE - E' o interesse que tenho de ouvir a V. Ex. 
O SR. BARBOSA LIMA - Perdoe o meu nobre amigo que, agradecendo sincera• 

mente seu affectuoso cumprimento, eu lhe diga que S. Ex. incorre ao mesmo tempo 
em uma grande responsabilidade, porque, como disse, ao iniciar as minhas despre· 
tenciosas considerações, o meu discurso seria provavelmente outro, ou o meu discurso 
não existiria, tal fosse o effeito da argumentação e da demonstração iniciada sob 
tão felizes auspicios pelo eminente -mestre do constitucionalismo brazileiro. 

De modo que julgo de meu dever assignalar, antes de tudo, a condição especia-
lissima em que ficou o meu espírito, surprehenclido com essá attitude e com esse gesto 
do meu honrado collega. . 

S. Ex. compulsava os .4nna.es do Parlamento b1·azileiro durante a Republica, 
analysava, examinava, estudava os pronunciamentos do Congresso Nacional, tod.as 
as vezes que essa assembléa foi chamada a dizer sobre actos praticados pelo Poder 
Executivo, na constancia do estado de sitio. 

Havia ditd algumas palavras o honrado Deputado sobre a approvação dos actos 
praticados durante o estado de sitio de 1893 e 1894;-recordou-nos o que foi, sobretudo 
no Senado, a sessão de I 895; a parte que tomou nessa sessão o eminente Senador pela 
Bahia Sr. Ruy Barbosa e a parte que não tomou .... 

· O SR. FllLJSBELLo FREJRE - Que é a mais importante. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... e, pois que o genial brazileiro é uma figura cyclopica, 

em tQrno da qual veem se crystalizando todas as soluções, todas as formul as dada~ 
ou propostas aos diversos problemas que entendem com a nossa vid a constitucional, 
o discurso do eminente Deputado de Sergipe acompanhava de perto os gestos e atti· 
tudes desse eminente Senador. 

E o honrado Deputado, accentuando que não se tratava sómente da autoridade, 
da alta autoridade que possue essa cabeça privilegiada, que é o glorioso bahiano, 
fazia-o principalmente porque o eminente Senador é a figura primacial da agitação 
civilista. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Muito bem. 
O SR. BARBOSA LIMA - De modo que, Sr. Presidente, eu acompanhava com 

grande interesse a deducção a que se entregava o honrado Deputado por Sergipe. 
não só do ponto de vista doutrinario, do .ponto de vista da concatenação dos diversos 
precedentes parlamentares, mas ainda do ponto de vista político, porque S. Ex., 'iO 

concluir o seu largo drscurso, a sua longa oração - que o seria por certo - inte· 
grando as suas considerações no sentido de definir e de precisar e de circumscrever 
as responsabilidades que na actual situaç-ão politica e nas diffü:uldades que lhe são 
proprias, e nas apprehensões que ella vem gerando no espírito de todos os brazileiros, 
as responsabilidades que em tudo isto tem o civilhmo, chefi<1.do pelo eminente 
Sr. Senador Ruy Barbosa. De modo que, do ponto de vista politico, como do pontô 
de vista meramente doutrinaria, meramente constitucional, meramente, 'digamos de 
um modo mais preciso, jurídico, o discurso de S. Ex. havia ele ser uma directriz a 
qual, nós, os rêpresentantes da opposição, não poderia mos dei..xar de ter sob os olhos, 
quando nesse arduo debate houvessemas de desdobrar o nosso roteiro. Evidentemente, 
deante do gesto do honrado Deputado por Sergipe, essa orientação não póde ser 
agora a mesma; os pontos cardeaes mudaram. 

S. Ex. não nos quiz _ser a tramontana, não nos quiz ·ser a estrella polar .. ,. 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Nem eu me propuz a isso. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... o que é de lamentar, porquanto n.eu honrado collega 

e digno representante do Estado de Sergipe ha de convir em que o debate assim 
conduzido Sflria incontestavelmente proveitoso ... 

O SR. FELISBELLo FREIRE dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... para. a Camara dos s~nhores Deputados, digno do 

nosso parlamento por isto que· nem só poderiamas construir sabida e conscientemente 
a nova formula destinada a ser approvada peia maiora da Camara dos senhores · 
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Deputados, sob a fórma de applausos aos actos praticados pelo Sr .. Presidente da 
Republica, mas ainda poderiamas ver mais de perto definidas, trazidas sob os nossos 
olhos as responsabilidades pessoaes das principaes figuras daque!Jes que a historia 
contemporanea vem chamando agitadores civilistas. 

S. Ex. não quiz que assim fosse e eu deploro que assim não tivesse sido. 
Não quero crer, Sr. Presidente, que o honrado Deputado pelo Estado de Sergipe 

houvesse sido conduzido a essa atfitude, pelo extemporaneo e condemnavel movi-
men.to da~ galerias, na tarde de hontem; não quero crer que o honrado Deputado ... 

O SR. FELISBELLO FREIRE - E não foi. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... se pudesse dar, desde então, como diminuído ou 

tõ1hido na liberdade de enunciação de seu pensamento, como a rrastado por essa 
atfitude indiscreta das galerias a um estado de coacção que n levasse a silenciar 
quando nós mais esperavamos ouvil-n, no desdobramento que se impunha das consi-
deraç.ões de ordem jurídica e··politic'l que S. Ex. vinha fazendo. }'ão quero crer que 
o líonrado Deputado possa dizer-se coacto.- Que diria então o Deputado da opposição, 
o irreductivel adversaria do Governo. t~ndo de se. occupar com assumpto melindroso 
como é este, em condições em que se não . póde dizer seja um abuso de rhetorica, 
chamando para si o velho conceito - in cedus suf>er ines. N'a hora actual ·de nossa 
nacionalidade não ha occasião ·nem para gesto de fanfarrão ... 

o SR. FELISBELLO FRillRE - Apoiado. . 
O SR. BARBOSA LTMA - ... nem para retrahimento de uma condemnavel pusi-

lanimidade; esta hora é, para cada um, com o sentimento da responsabilidade que 
lhe é propria . di zer a verdade como a sente, embebida na sinceridade, que é o pri-
meiro dever cívico de cada um de- nós. .. 

O SR: FELTSBELLO FREIRE - Eis a razão por que desisti da palavra para ouvil-o. 
O SR. BARBOSA LIMA - E~ não me dei nem me quero fazer passar por coagido 

na minha liberdade da tribuna por mais que as a troadas, por mais que os boatos 
me assediem, buscando malig~amente desviar-me da linha recta que me impuz. 

Eu não mé deixo coagir; y emquanto materialmente puder vir a esta tribuna, 
hei de vir para dize r o que penso e o quP. sinto, dôa a quem doer e sejam quaes forem 
as consequencias contra a minha humilissima individualidade. 

Não busco applausos; não ~lesafio a popularidade. E' sabido que falia na maiori>1 
das vezes co!11 surpreza pa ra rpim mesmo. T enho como uma das grn ndes norm as, 
como t:ma das exigencias sup1·emas para o normal desdobramento da actividade 
parlamentar, tenho como uma f!X igencia necessaria neste recinto, como no recinto 
da outra casa do Congresso, 10\ independencia e a inviolabilidade dos membros da 
representação nacional para que possam se pronunciar com a inteira liberdade, sem 
a minima coacção possível, por applausos ou censuras, por intervenção de quem 
quer que seja, alheio aos nossos trabalhos. Não acceit-o para mim, repillo qu alquer 
responsabilidade que dirncta ou indirectamente me possam attribuir os a ffeiçoados 
á situação dominante nos pron ynciamentos da galeria. Hoje, como hontem, ha uma 
galeria que não prec"isa estar ªHui materialmente presente. Para essa falto eu : e o 
paiz. Ha um a outra galeria a cuja subjectividade magestosa eu rendo o. culto da 
minha _veneração systematica : li aquella que nos ha de julgar a todos, através das 
nossas palavra!', dos nossos actps e dos nossos gestos, quando mais ou menos fi el-
mente os photographar nos annaes dos trabalhos dessa Casa - é a' Historia. 

Cocn este proposito é que ouso voltar á tribuna e C<>m est:is explicações pream-
bulares, explica-se o novo rumo que vae· ter o meu discurso deante da abstenção do 
honrado Deputado por Sergipe. 

Projecto em debate póde ser encarado · sob dous pontos ele vista principaes, deixa-
dos de lado os aspectos secundarias para não alongM a discussão. Ou se p6de dest3 
tribuna estuda r a questão consupstanciada no projecto, em dehate, filiando--a aos seus 
antecedentes politicos e moraes ou se póde defrontar o assumpto, para estudar a 
solução .que o, projecto pretende trazer, a proposito da approvação ou d.a re11 rovação 
dos actos praticados na vigenciry do estado de , sitio pelo Poder Executivo. Presisarei 
meu pensamento. 
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O projecto póde ser examinado deste ponto de vista ; que significação tem, que 
alca nce jurídico tem ou pretende ter a formÚ!a parl amentar, adoptada pela conclusão 
do a rtigo unico do projecto em debate, redigido pelo honrado Deputado pelo Estado 
de Minas , o Sr. Astolpho Dutra? Que é essa approvação? Que alcance tem el1 a ? 

E' m ais uma vez Utr\ bili de indemnidade, e mais uma vez um a tal ou qual amnis · 
ti a dada ao Poder Executivo, declarando implicitamente a Camara dos Depu tados que, 
sciente de todos os actos, regulares ou irregulares, normaes ou a normaes, de maior 
ou menor violencia, praticados pelo Preside nte da Republica e seus agentes subal-
ternos, ella , a Camara dos Deputados, se abstem de provocar o empeachment, 
recusa-se a prnmover a responsabilidade do Presidente da Republica , e, entender q11e 
S. Ex. está absolvido das demasias a que foi arrastado pela situação, e nos convid ·~ 
a examinarmos esta situação e a estudar. a maior ou menor liberdade que o Pres idente 
da Republica podia ter, agindo como supremo chefe do Estado, em uma hora .de 
turbação politica? E' esse o alcance do projecto, que sob a form a de um bill, é desti-
nado a transformar-se num a.ct de indemnidade ?· 

Uma, como diríamos no velho direito político, inspirados, nesse caso,- nas lições 
do direito privado, uma r"esf.itucio in. integrum. 

Uma, como diriamos, inspirados e nas licções do direito canonico uma dispen-
sa.tio; emfim um;i manifestação da Camara , ma nifestação consciente· de que, ainda 
quando, aos seus olhos, o Presidente da Republica houvesse delinquido, houvesse aco . 
bertado de1i 11 quencias dos seus agentes, taes ·delictos, ella, Cair.ara, não os quer pro-
cessar, não lhes quer seguir o rastro, não quer mandar promover as deligenci as ne-
cessarias para saber a té onde são verdadeiros e até onde são g raves. Elia ; solidaria 
politicamente com o Presidente da Republica, entende, dando um la rgo balanço á 
situ'1ção que a politica nacional atravessa, neste momento, consulta ndo os anteceden-
tes, que determinaram esta situ ação de. agora, ella, dando um largo bala nço a todos 
esses factores, entende que S. Ex . não teve a liberdade de escolher entre o bem 
::ibstrncto, entre o bem appetecido por todas as almas nobres , e o mal por todas ell as 
rletestado, entende que S. Ex. se eneontrou em um a conjunctura , em que só lh e era 
facultado reduzi.r as proporções do mal, escolhendo entre o mal maior e o m al menor: 
e por isso ella, Camara dos Deputados, se recusa a processai-o, a responsabilizai-e 
pela pratica desse mal menor? 

E' essa a significação do projecto em debate ? E' esse o alcance do artigo unic" 
rndi g ido pela honrada Commissão de Constituição e Justi ça, representada pelo seu 
rli g no relator, o eminente Deputado pelo E stado de Minas Geraes? 

Eis ahi o que eu chamava o primeiro aspecto do caso em debate. O estudo pa r-
lament '1r feito desta tribuna pelos diversos oradores, que aqui se irão suscedendo, 
terá d<", averig uar, á luz da Constituição da Republica, si quizerem, á luz da legis-
lação compara<la, dos estatutos congeneres do nosso, á luz de tal ou qual jurispru-
dencia firm ada pelos a nteceden tes parlamentares, terá de examina r o qve é que prP-
tende o prnjecto ; qual é a significação que vae ter a lei que ora estamos elaborando; 
como é que ella se enqu adra nas regras genericas da Constituição de 24 de fevereiro: 
até onde é que essa Constitukão permitte ou convida o Congresso Nacional a appro-
var ou reprovar os actos praticados pelo poder Executivô, pelo Presidente da R epu-
h.lic'1 e pelos seus ag entes subalfe rnos, na phase durante a qual estiveram suspensas 
as g'1t' anti as constitucicinaes, nos terrnM do art. Ro da Constituição? 

Assim delineada a primeira parte da noss? inquirição, da nossa pesquiza, do no-
so exame, vejamos o que p6de ser, o que é, do modo mai~ claro, a segund'1 parte 
desse estudo. Depois vei-emos que um a e outra parte desse trabalho se concatena m e 
convergem como elementos necessarios de um julg.,1mento defi nitivo. 

Essa segunda pa rte é aquella a que se referiu o honrado Deputado pelo Estado 
ele Sergipe, quando em varios pontos de seu discurso hontem iniciados desta t ribuna , 
recordava os varios episodios, ou alludia aos varios incidentes da recente campanna 
presidencial, da agitação política de que somos contemporaneos, de que fomos autores 
todos. 

Esse segundo aspecto da questão nos conduz. ao éstudo do lado moral, do lado · 
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social do delicado caso; integra-o em vez de o isolar; não quer que elle seja examinado 
como um episodio unico, destacado, sem antecedentes e sem as meditações que nos 
devem impor as passiveis consequencias da nossa atti tude e dos nossos gestos, aqui 
coor.denados em torno deste caso. 

E', Sr. Presidente, a homem1gem necessaria da nossa mentalidade aos consensos 
insophismaveis dos phenomenos sociaes, 

O honrado Deputado nos convidava, e a inda bem que o fazia, para que houves-
semas d:) encara r os actos praticados pelo Presidente da Republica na constancia 
do estado de sitio, decretado pelo Congresso Nacional, em 12 de dezembro do anno 
proximo passado, para que o houveso;emos de encarar á luz de&se criterio philoso-
phico; isto é, ligando-o com toqos os seus antecedentes ... 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Muito bem. 
O SR. BARBOSA LIMA - .. .lançando um olhar retrospectivo - foi precisamente 

a phrase de que se serviu o em inente Deputado pelo Estado de Sergipe - para todas 
as phases da agitação de que resultou sey conduzido á presidencia da Republica, o 
marechal Hermes da Fonseca. 

Sómente nesta segunda parte do nosso estudo, é bem possível que hajam diver-
gencias entre o obscuro orador que ora expõe seu mod1J de ver e o honrado Deputado 
pelo Estado de Sergipe e os seus dignos correligionarios, naturalmente solidarias 
com S. Ex. nesse modo de ver. E as divei'gencias, Sr. Presidente, estarão, eu o 
prevejo, ·na enumeração desses antecedentes e na phase mais ou menos dilatada, 
dentro da qual nós os vamos procurar. 

A mensagem, o indiscreto relatorio redigido com evidente vezania partidaria 
. pelo ministro que está á testa da pasta mais politica do actual Governo, essa men-
sagem e aquelle relatorio deliTitam no tempo a qu-:tdra, o annel dentro do qual 
querem circumscrever as responsabilidades proprias dos antecedentes do actual 
momento politico, e attr'ibuem as erupções, as sublevações, qu<J teern atormentado 
o nosso scenarfo político, attdbuem-n 'as unicamente e principalmente á campanha 
conhecida sob a denominação de campanha anti-militarista, de agitação civilista, 
isto é, responsabilizam-se os membros da minoria parlamentar, os representantes 
das reivindicações. civilistas fóq1 do Parlamento, todos· quantos pregaram a cruzada 
santa contra o militarismo an11chronico; responsabilizam-n 'os como autores intellec-
tuaes da~ sublevações de 23 de novembro a bordo dos dreadiioughts, da insurreição 
da ilha e de todo esse estado d\! inquietação, que agita e agitará ainda - ninguem 
sabe por quanto tempo - a alma conturbada de nossa nacionalidade. 

E eu apanho essa increpação iniqua e eu a levanto do terreno esbrazeado, em 
que se 2gita, venenosa, para defrontai-a e olhar-lhe nas pupillas vingativas e dizer 
lhe que mentiu, porque o sentimento de patriotismo que animou, desde o começo 
da campanha, em que se empeNhou a minoria, com assento nesta e na out-ra Casa 
do Congresso, foi um dos estei9s mais solidas com que contou em hora amargurada 
para os destinos da nossa nacionalidade, o Sr. Presidente da Republica. 

Foi esse sentimento de pat~iotismo, alguma cousa que não permittiu essa alle-
gação a leivosa e pP.rversa, esse conjunto de indirectas iníquas contra uma minoria 
profundamente, mas, pacificamente energica. (Muifo bem do . Sr. Lu.iz Adolpho.) 

Seria uma monstruosidade \~sychica, seria um typo de incoherencia teratologica-
mente anomala, es>e, de um a l ~trga phalange dos nossos concidadãos, com maiores 
ou menores responsabilidades n13- vida espiritual do seu paiz, i::om maior ou menor 
peso na opinião publica, que, leyantando a bandeira de lucta t~naz, de lucta propria, 
ás nacionalidades viris, contra ;i implantação do milita rismo na nossa patria, qui-
zessem ao mesmo t·empo appellqr para os recursos do militarismo; isto é, oppor ao 
milita rismo o militarismo; isto ~. explorar menos dignamente o militarismo; isto é, 
appellar para a desordem materi11I no momento em que concitavamos todos os nossos 
concidadãos ao exercício dos se11s direitos civicos, á meditação que se impunha aos 
espiritos dos patriotas, para, m>rmalmente, legalmenfe, constitucionalmente, impe-
dirmos que se tornasse chronicp esse deploravel accesso t!e militarismo na nossa 
vida poli tica. 
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Não. A arguição é calumniosa; ·a increpação ·é corlsdente e obstinadamente 
,inju1'iosa. 

Temos que repellil-a para que o historiador, amanhã, o leitor dos nossos Annaes 
saiba que nós a ouvimos ler neste recinto, que a levantámos e lhe demos a resposta 
que merece, e é esta. 

Até onde e desde quando os elementos da nossa historh contemporanea, os 
episodios dessa historia, os factores que contribuíram para o actual estado de coisas; 
até onde, consciente ou inconscientemente, deliberada.nente, de caso pensado, com 
uma longínqua prPvisão, de ha muitos annos atrás; até onde prepararam a situação 
em que nos encontramos de instabilidade no equilíbrio social, no seio desta grande 
nacionalidade brazileira? Até onde? Quaes foram e~tes elem;intos? ·Foram proxi-
mamente, como ' o define uma analyse myope e minuscula, esses factores de agora, 
de ha 24 ou 26 mezes , foram estes ?" E destes, quaes? Os que militaram comnosco, 
ou os que militaram no campo adverso? 

Senhores, pareceria que até o dia em que a minoria civilista s<' agitou no scenario 
da política brazileira, era o mais normal o equilibrfo político da nossa sociedade, 
o mais estavel 1 o mais solido, repousando sobre bases as mais largas , e que só a 
data r do dia infoliz, em que uma minoria de patriotas começou a contrariar a 
candid atura ma rechalicia, só desse dia, e só por obra destn minori a, e não de outra, 
della só, principiou a alluir-se o alicerce da nossa extructu ra politica, começou de 
entra r a turbação na consciencia collectiva da nossa nacionalidade, começaram a 
agir os fermentos de desordem, começaram a sua infern al gestação as manifesta. 
ções de indisciplina homicida, as insurreições dos elementos bastardos das nossas for-
ças armadas, e que dahi para trás tudo e 1~am factores que convergiam para a pa;: 
e para a felicidade da Republica Brazileit•a, tudo eram homens publicos cujos gestos, 
cuj as attitudes, cuja interferencia na actividade politica se podia resumir num esforço 
commum e constante para a tranquillidade, para a ordem, para o exercício normal 
das liberdades cívicas, e que nós, sim, nós fomos o elemento que destruiu essa bem· 
aventurança ; nós, sim, somos os culpados de que os brazileiros o.Jhem hoje para o 
habitat de sua nacionalidade como para um paraíso perdido; nós, sim, fi zemos com 
que elle se perdesse, pela indiscreção de nossa conducta: --peia ar remettida de nossa 
insensatez, peia falta de amor á nossa patria e pela violencia de nossas paixões fac. 
ciosas. 

Não; o sociologo, de animo calmo e assentado, que ouvisse ta l dizer, consultadas 
as inducções da verdadeira sciencia, responderia desde logo: "Não póde ser; ess" 
theoria é caduca; a clynamica da~ sociedades não admitte mais a doutrina de Cu-
vier, a doutrina das catastrophes, commettidas á i,r:prudenda de meia <luzia de 
homens, de pro-homens que fossem, aind a de super-homens que resumissem na su!'I 
personalidade mascu1 a toda a robustez da tradição elas aspirações de uma naciona-
lidade ». 

Não; esse processo exige mais largo período; é a doutrina, transportada da geo-
logi a para a sociologia, da accumul ação de uma infinidade de pequenas causas, 
apparentemente insignificantes, tomada cada um a de per si, mas integrando-se, para 
a vercl<j!.deira explicação da situação em que nos encontramos, e integrando-se, Sr. 
Presidente, cégamente, sem condescendencia para nenhum dos partidos, sem conde~. 
cendencia para nenhum dos individuos ·que se teem agitada no scenario poli tico 
brazileiro nestes 20 annos; sem preclilecções por civilistas ou não civilistas, com qui-
nhão de responsabilidade para cada · um de nós ou'tros, que· aqui estamos, para todo~ 
e tantos que dormem o somno eterno á espera do julgamento definitivo da posteri-
dade. A ana lyse desses elementos, desses factores. não podia ser feita pela f6rma 
apaixonada por que resumidamente o procurou fazer a malevolencia da mensagem 
presidencial de 3 de maio deste anno e a maior malevolencia ainda do relataria do 
ministro cio interior. V. Ex. \erá que a affirm ação· da mensagem, que a affirm ação 
do relatorio do Sr. ministro do in terior, revertem ambas contra os autores desses 
documentos. 

Então a responsabilidade pela agitação que explodiu de férm a a mais violenta' 
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por duas vezes, mas que é latente em todos os espíritos na hora presente de nossa 
nacionalidade, o estado de apprehensão em que vive actualmente cada brazileirn, 
resulta da resistenc.ia dos civilistas ou da perversão dos nossos costumes partidarios 
com a violencia que os fez inflectir por occasiã0 da escolha do candidato á presidencia 
da Republica? 

(Um individuo dirige das galerias alg·1tmas palavras ao orador. Soam os tympa' 
nos, Protestos.) 

O meu mais profundo desprezo, Sr. Presidente, para aquelles com os quaes não 
desço a discutir. Fallo á Camara, aos meus honrados pares. (Apoiados. Muito bem.) 

A mim ninguem enfurece nem intimida (muito bem; soam os tympanos), e os 
assalariados que vivem encloacados na verba secreta, sabem que me não demovem 
da minha attitude, por mais rendoso que seja o infame mandato que tenham rece-
bido. 

O SR. SOARES oos SANTOS - V. Ex. sabe que está sendo ouvido com toda a 
consideração (Apoiados geraes.) 

O SR. BA1rnosA LIMA - Sei, e é o que me desvanece. Fal.lo aos meus dignos col-
legas de uma e outra parcialidade, imbuídos todos dos mais elevados sentimentos de 
patriotismo, desejosos todos de acertar. (Muito bem.) 

Exponho o meu modo de 'l{er sem pretender impor-me a quem quer que seja. 
(Apoiados.) Póde haver tal ou qual violencia de sinceridade; ma,, absolutamente nãc 
ha desrespefto á consciencia de qualquer collega. 

Sr. Presidente, continµemos na analyse, que se me afigura proveitosa, de noss<1 
vida política destes 20 annos. 

V. Ex. sabe que hoje é o dia 6 de setembro; V. Ex. sabe quanta gente de se11· 
titnentos officialmente conservadfres tem as maiores responsabilidades, hoje cobertas 
pela amnistia, pelo primeiro recprso ás paixões da indisplina, pela primeira acom-
mettida violenta contra os poder~s constituídos. Essa foi a exploração de 6 de setem-
bro de 1893. 

A Nação i-nteira .viu-se conturbada; · a agitação foi a mais tremenda por que 
tem passado o nosso paiz. Patriptas entendiam, tomando armas, que sómente com 
estas poderiam reconduzir ao caminho da legalidade o Vice-Presidente da Republica 
que lhes parecia delle se ter de~viado, porque e ntendiam que lhe cabia o dever de 
mandar proceder á eleição de Pnesidente da Repuhlica para o terminar do primeiro 
quatriennio. · 

Patriotas ent•,ndiam do ladp opposto que se deviam pôr de armas nas ·mãos 
contra essa tremenda insurreiçã<->, preferindo - ainda quando confessassem, ainda 
quando acceitassem que havia desvios, que havia nbusos por parte dos poderes 
publicas nacionaes - preferindo esforçar-se per liquidai-os pelos processos pacilicos, 
acceitando o pronunciamento d'I Camara que recusara tomar em consideração ou 
julgar procedente a denuncia aqLjÍ trazida contra o Prnsidente da Republica de então. 
isto é, subordinando-se á Constituição de 24 de fevereiro com todos os seus defeitos, 
com to.ias as suas lacunas e com todos os seu~ desfallecimentos. 

Pois bem; essa memoravel juta em que o heroísmo culminou de parte a parte 
e em que a nossa marinha naciopal orphanou-se do melhor de suas energias civicas, 
essa luta homerica, então, não deixou no sub-sblo de. nossos cc-stumes partidarios 
nenhum sedimento, nenhum fermento ao qual podesse ser attribuida a recahiila de 
23 de novembro do anno passaqo. . 

E os que fal1am, para distril;>tiir responsabilidades c9m um tão pouco bom senso 
e consultando tão pouco os sentipientos de justiça, os qÚe assim · faliam estão esque-
cidos de que alguns dos maiores responsaveis, dos intellectualmente responsaveis 
daquelle~ cuja instrucção profissional, cujos habitos da vida publica, cujo traquejo 
da scena política lhes augmentf! a responsabilidade individual; esquecidos alguns 
desses constni<itorP.s da Constituiçã~ de 24 de Fevereiro; esqllecidos de que foram 
parte ·nessa insurreição, que cornmungaram com a maruja in~urgida para matar 
e vencer pelo terror, para fazer fallar a bocca dos canhões; esquecidos esses de que 
assiin procederam, então, e de 9ue hoje suppõem que os seus ic«lversarios pacíficos 
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assim queriam ter procedido; esquecidos de que .são governos r1<1 hora pres~nte em 
nome do partido republicano conservador; esquecidos de que no seio deste Governo 
está o redactOr do manifesto que ha 15 annos, neste dia, a população do Rio d~ 
Janeiro lia, concitando a maruja a voltar as suas armas contra os seus . superiores 
hierarchicos, e esse é o Sr. Dr. José Joaquim Seabra. 

A revolução· foi vencida, os brazileiros em boa hora se reconciliaram e a histori a 
faz hoje imparcialmente, sem nenhum favor, justiça á integrid:ule dos lutadores de 
um e de outro lado, dos seus propositos e intuitos. Mas desta luta, luta homerica, 
resultou congregarem-se em tcdos os E stados da União elementos civis e elementos 
militares nesse momento episodicamente investidos em funcção de governo para 
recusar uma candidatura menos militar dos militpres, do mais pacifico, do mais 
phílosophicamente adeantado, si quizerem, dos meus camaradc1s, .a candidatura do 
Sr. Lauro Sodré, que a não apresentava o modesto paraense, mas que a apresenta-
vam influencias bem chegadas ao vencedor e congregavam .. se todos os elemen"tos 
preponderantes no scenario politico da Patria- Brazileira para fazer surgir a 1 de 
março de 1894, lutando, como o attestará o digno Deputado por" Sergine, pars magiia 
que foi nessa gloriosa campanha, lutando contra o possível adiamento da eleição 
presidencial para darem ao eleitorado brazileiro o direito de sentar na suprema curul· 
o austero presidente da Cqnstituinte Brazileira, um civil ~ e ir1imgurar aquillo que 
a maior parte dos cincoenta e um militares, com assento na Assembléa Constituinte 
de S. Chri~tovão, quizeram inaugurar - a preponderancia do governo civil sobre 
as aspirações militares. Essa hora, umr. hora gloriosa, 'era uma gran'de hora em que 
nós sellavamos digna mente a tremenda victoria rematada em 13 de março nesta 
Capital e em 16 de abril em aguas de Santa Catharina. 

Começaram os governos civis ao findar cada quntriennio, no penultimo anno 
de cada quatriennio - começou a Constituição de 24 de fevereiro a manifesta r um 
de seus pontos mais fracos - a pôr em evidencia a fragilidade, a estabilidade das 
convicções partidarias improvizadas, a -demonstrar a n~cessidat!e de partidos arregi-
mentados em torno de um programma e o perigo em torno dos governos fortes, 
constituidos no grosso de sua massa pelos elemento.> bastardos, dispostos quasi 
sempre a abandomu- os governos que de fortes , passam a fracos, para cortejar o 
sol que n:i sce. 

Assim foi surgindo no seio de nossa vida política essa 1-erversão do regi'men. 
Os politicos, com maior responsabiliclade no regimen começaram a ver com legitima 
apprehen sã.o pratica deploravel que se ia encartanrlo nos no5sos costumes politicos. 
O presidente da R epublicR sahiR da escolha do randidato á sua successão. Este é 
um ponto interes58 nte , dig no de uma certa pausa na explan:oição que vou fazendo, 
mea. mu.itissina cttlpa, e commigo poderão dizer o mesmo muitos outros collega" que 
tenham reconhecido essa culpa e direi, não muito tarde, a dat;1r dessa éra, muitos 
colleg-as qu.e aeabaram reconhecendo isso appella~am ·para um'l. doutrina politica, 
predilecta de grande numero de espiritos de escc'il, educados á lm; de uma certa 
philosophia, e que entende que o processo normal, reJ:?ular é precisamente este -
o mag-istrado sopremo que tem de deixar o poder não insimt:t, indica claramente 
o seu successor. 

Sob o imper\o dessa doutrina· que, honesta mente confesso, já mereceu as minhas 
predilecções, mas que a hi storia do meu paiz, que as catastrophes em que elle se vae 
a fund ando me obrigam a repudi ar, comquanto por algum tempo e.xercesse sobre 
mim preponderante inAu enci a, o presidente do 2º quatriennio civil pa ra o período tl~ 
18q8 " 1qo2 teve as preforenciRs sabidas do presidente que sahia. O presidente para 
o pel'iodo dr. 1qo2 a 1qo6 já não pou'de fazer vingar e~sas prefcrencias , si é que as 
tinha, do seio... (Cousa interessante , paradoxo muito para ser accentuado nesta 
hora em que defit;iimos responsabilidades sem amargor e sem rancor) .... do seio d~ 
gloriosa ba ncada do e"t remo sul da Republica, arregimentada em torno de uma 
'bandeira, um de cuíos principios cardeaes era justamente essa indicação como pro- · 
cesso normal. 

Do seio precisamente dessa bancada surgiu paradoxalmente_ o mais energico 
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prot,esto, que organizou a resistencia contra a fodicação, mesmo indirecta, dada pelo 
presidente, em vesperas de deixar o poder, daquelle que deveria ser apontado ao 
eleitorado para lhe succeder 110 supremo posto da Presidencia da Republica. Foí' o 
Sr. Senador Pinheiro Machado quem concitou os elementos rcr.ublicanos· para opp!'r 
uma seria resistencia a essa que lhe parecia a perversão do regimen democratico. E 
isso se fez em um manifesto de que fui o ultimo dos sign<ctarios, tanto luctava 
então no meu espirita a corrente das abstracções doutrina rias com as predilecções 
philosophicas que lhes são proprias, a evidencia da realidade politica em que nos agi-
tavamos, convidados, como tantos de nós outros com responsabilidades naquella hora, 
a dai· o nosso assentimento a esse energico movimento, affirmativo de que tal pro-
cesso não se compadece com o systema constitucional consubstanciado na Constituição 
de 24 de Fevereiro de 1891. 

O SR. JoÃo VESPUCIO - No regimen riograndense o presidente do Estado no· 
meia seu substituto eventual, não indica seu successor. 

O SR. BARBOSA LIMA - V. Ex nãçi ouviu precisamente a proposição que for. 
mulei. Eu não disse que no regimen politieo do Rio Grande S'l faz assim. Eu disse 
que as doutrinas que alli merecem a predilecção, e naquelle hora ai'nda mais do que 
hoje, si é possivel, dos príncipaes responsaveis pela situação politiéa se inclinavam 
mais para essa indicação, que reputaram normal, á luz da dynamica social posi-
tivista. ' 

o SR. JOÃO VESPUCIO dá um aparte. 
O SR. BARBOSA .LIMA _:_ Os processos conhecemos, mas, . em todo caso, era 

isso. 
Creio que ainda conheço a Constituição de 14 de Julho, sob a qual vive o Rio 

Grande do Sul, para não dizer 
1 
que o presidente escolhe seu successor; o presidentP. 

apenas indica o vice-presidente .. Aqui, o presidente não indica o vice-presidente; lá, a 
indicação é acceita, com certas restricções, dentro de certos limites. Aqui se entende 
que ella não póde ser feita, nem directa nem indirectamente. 

Eu, Sr. Presidente, que tii1ha então a honra, de que muito me desvaneço, de 
fazer parte dessa bancada, naqt/elle momento recusei-me a assignar. 

Parecia-me que havia um a, tal ou qual quebra dos princípios pelos quaes cu 
norteava a minha actividade pr/ilosophica e as minhas predilecções politicas. Foi no 
dia seguinte, no ultimo dia em que eu, vendo collegas de muito maior responsabilidade 
doutrin;:iria assignando o manifesto impressionado com que se afigurava ás imposi· 
ções anteriores; eu que protestei, da tribuna desta Casa, contra a candidatura do 
honrado Sr. Rodrigues Alves, ~m virtude da forma por que ella foi levantada , em 
virtude de uma tal ou qual coac;ção official com que ella se impunha á liga dos Go-
vernadores; eu que me rebellei, aberta e francamente, daquella tribuna, contra essa 
indicação, quando ainda ningue1n 1 nenhum dos proceres da política nacional se rebel-
lava contra isso, e ao contrario, davam o seu assentimento a essa indicação, eu en-
tendi que era chegado o momerto de romper contra essa pratica e de lhe não <:lar 
o meu assentimento. 

O SR. SOARES DOS SANTOS -- Phase gloriosa da vida política de V. Ex. 
O ·SR. BARBOSA LIMA - O\lrigado a V. Ex. 
Seguiram neste chouto parFdario os quatr'iennios que nós conhecemos, as can-

didaturas que nós conhecemos. E vae sinão quando, em dias do penultimo a nno do 
governo do mallogrado Sr. Affrnso Penna, começou a correr mundo o boato, prin· 
cipiou a ser propalado que o Presidente tinha surgido 'como um protesto contra " 
indicação de candidato por parte do magistrado que terminara o seu mandato su-
premo, que esse Presidente, esq~ecido- da. genesis da sua candidatura pretendia indica" 
o candidato. · 

Ora, pretender indicar um candid!jto tambem era cousa que se inorepava aos 
presidentes anteriores, sobre tudo· ao immediamente antecedente; e para dar· combate 
a essa perversão do rcgimen, ninguem imaginou que fosse preciso faze·r uma mol)i-
lização das brigadas estrategic<1s e ir inquietar o Exercito Nacional, acenando-lhe 

, com a necessidade de voltar ao scenario pol_itico para vir salvar a Patria e a Repu-
blica, ameaçadas em sua vida. 
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Nada indicava que o Sr. Affonso Penna tivesse no seio das forças eleitoraes do 
momento força maior do que aquella que possuía o Sr. Rodrigues Alves em momento 
analogo. E, todavia, para que não vingasse a candidatura official, como se cha-
mava, para qué nã,o vingasse a indicação eivada daquillo que se suppunha ser, ou 
que se afigurava aos olhos de muitos políticos, um tal ou qual favoritismo palaciano, 
um ta\ (}U qual valorismo de domesticidade, para dar esse combate bastou que as for-
ças vivas da politica brazileira se congregassem e levassem ás urnas, em nome dessa 
reivindicação, o nome do Sr. conselheiro Affonso Penna. 

Porque não bastaria que na eleição de rº de março ultimo tivesse sido levado 
ás urnas o nome de qualquer brazileiro, para escôlln do qual não houvesse sido 
necessario entortar o eixo, ou deslocar o e,ixo da política republicana? Tanta força 
tinha o Sr. conselheiro Affonso Penna nas suas mãos, tão formidavel era a somma 
de elementos de que S. Ex. dispunha, · que, para repetir aq1.1illo que se tinha feito 
por occasião da reacção contra egual gesto do · Sr. ·Rodrigues Alves, fosse necessario 
afastar todos os candidatos, todos os pretendentes, para ir buscar alguem que trou-
xes.se para essa balança, desde então desconjunctada na sensibiiidade e na justeza 
das suas ma11ifestações, a espada de um Breno? -

Então essa ... essa sim é que era uma hora climaterica parn a historia da .nossa 
vida política. 

Porque, em vez de filiar a agitação que nos contu.-ba a todos, e ambos os acam-
pamento~ e: fóra delles, onde não ha preoccupação partidaria; porque filiar-se essa 
agitação á resJ.stencia que esse gesto determinou, em vez de a filiar a esse mesmo 
gesto t Pois não é esse momento, não é esse acto que inicia a nossa vida politica 
em condições pro'fundamente diversas daquellas em qu~ ella pacificamente se vinha 
desdobrando até então ? 

·Senhores, a candidatura do Ministro da Guerra não era a candidatura do 
Marech~l Hermes; a candidatura do Marechal Hermes não teria sido uma candi-
datura, si o Marechal Hermes não fosse, nesse momento, o Ministro da Guerra. 
A candidatura marechalicia significou, traduziu de modo insophismavel, por um 
modo tal que não é possível esconder-lhe a evidencia aos olhos perspicazes e incor-
ruptíveis da Posteridade, traduziu um appello á força material. .. 

o SR. AUGUSTO DE LIMA - N,ão apoiado. 
o SR. BARBOS·A LIMA - ... ao 'Exercito Nacional. 
O SR. Lurz ADOLPHO - Não foi outra cousa. 
O SR. BARBOSA LIMA -- Desde então o Exercito voltou á actividade politica a 

mais accesa, desentranhando-se, de então por deante1 em uma deploravel fecundidade 
de candidatos a todos os postos políticos. 

O SR. SoAREs uos SANTO~ - V. Ex. ha de permittir que lhe diga que o Exercito 
tem opinião. 

O SR. BARBOSA LIMA - Mas para essa opi~ião nunca se appellou nos quatrien-
nios anteriores. 

O SR. SOARES r-0s SANTOS - O Exercito sabe que tem no Sr. Marechal Herme~ 
um governo hone$to e republicano. 

O SR. Auousr-:> DE LIMA - li'oi t.ma candidatura levantada por civis. 
O SR. BARBOS~ LIMA (dirigindo-se ao Sr. Soares rlos Santos) - 'Mas então que 

eixo entortado foi esse a que alludiu o Sr. Quintino Bocayuva? 
O SR. S.OARES nos SANTOS - V. Ex. deve perguntar ao Sr. Quintino Bocayuva, 

não a mim. Não sou responsavel pelo que elle disse. 
O Sn. BARBOSA LIMA - Ora, não tapemos o sol com e;;sa e>Jarrapada urupema; 

elle ha de fulgurar. 
O que se dizia, o que ainda- se ouve em tantos circulas é que era precisa uma 

candidatura acima dos político;, militantes, superior a todos elles para desafogar o 
Brazil do domínio depravado das oligarchias, para regenerar os nossos costumes 
acjministrativos e para reivindicar, para o El!iercito, a gloria de haver fundadb uma 
Rbpublica, que s~ não parecesse coin aquella outra de vinte a11nos decorridos até 
então, '· 
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O SR. SoARES DOS SANTOS - E' qu·e o exempl9 de Floriano ainda estava vivido 
no espirito da opinião publica. 

O SR. BARBOSA LIMA - E, todavia, V. Ex. sabe que não foi o candidato de 
Floriano ... 

o SR. SOARES DOS SANTOS - Militar q"ue soube consolidar a Republica. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... que preponderou em 1 de março de 1894. 
Sr. Presidente, sejamos justos. O Marechal 'H ermes da Fonseca, occupando o 

cargo de chefe do Districto Militar, com séde neste Capital, 'si me não engano, 
então JOº distd.cto ... 

o SR. SOARES DOS SAN'fOS - 4º districto. 
O SR,. BARBOSA LIMA - ... 4° districto, 10ª região, revelou uma _tal aptidão, um 

tal gosto para o desenvolvimento da educação propria ao Exercito Nacional, que 
havia congregado em torno de sua persona lidade todos os seus ~amaradas, inclusive 
aquelles que, algum tempo antes , háviam tomado armas, no movimento de 14 de 
novembro, pa ra o depor do commando da Escola do Realengo. 

Havia no Exercito, a pa rtir desse momento, como que um renascimento. Todos 
os officiaes sentiam-se contentes com a nova orientação. Militares alheiados de Slja 
profissão e entregues á seducção da política , sentiam-se attrahidos a volver ás fileiras; 
verificavam que havia a lguma cousa de util a fazer, então, no ex.ercicio da sua pro-
fissão; que o Exercito voltava ·a educa r-se no ' ponto de vista t"chnico e profissional. 
A politica começou a perder as suas seducções. O Exercito rrescia, ainda mais, no 
conceito nacional. 

O Congresso Nacional sempre infenso á lei do serviço militar obrigatorio, não 
recusou ao ministro da Guerra, de então,_ ao Marechal H ermes, essa lei, tão mal 
comprehendida e, em regra, tã~ antipathica á grande parte dos nossos compatriotas. 

O SR. SOARES nos SANTOS - E talvez que o desanimo, que V. Ex. nota agora, 
resulte eia não applicação dessa lei. 

O SR . BARBOSA LIMA - Reorganizavn-sc melhor digamos, organizava-se o 
Exercito. Não digamos reorganizava-se, porque do Estado 'Maior posso eu repetir o 
que uma vez aqui disse e con~ta dos "Annaes : estavamos recit.:zidos a uma especie 
de amanuenses de galão, a rascunhar minutas de officios, esterilizados em uma buro-
cracia que nos transformava, de militares,_ em empregad~s publicos de latão 
amarello. 

Com a administração do Marechal H ermes da Fonseca, todo o Exercito sentia-se 
reviver. H av.ia como que um tOfjUe de reunir -e todos si: concentravam no "desejo, no 
esfo1 ço commum para aprimorar o uso das a rmas, q~1 e nos eram confiadas pela Nação, 
no exercício da nossa profissão. 

O Marechal Hermes ' da Fqnseca era ainda o que tinha sido o tenente coronel 
Hermes Rodrigues da Fonseca; era a inda o que havia sido o seu digno parente, o 
coronel\ Clodoaldo da Fonseca; ainda encarava a política militante como a mais per-
versa e perigosa elas sereias pflra os exercitos_. Afigurava-se-lhe e afigurava-se-lhe 
muito bem que ... 

O SR. So-tRES DOS SANTOS -- E ainda hoje enca ra ass im. 
O ,SR. BARBOSA LIMA - .. ,.eleva r o· Exercito á altura, da~ exigencias da de.fesa 

nacional, , to rnal-o capaz de, >eq1 hesitação de momento, sem a minima difficuldade 
technica, correr á fronteira e çlefender a Patria com effi cacia, circumscrever cadu 
um dos seus camaradas, no exercício dessa nobre profissão, afigura-se-lhe o melhor 
dos ideaes. E eu affinno - co1n a certeza de que as minh as palavras encontrarão 
echo na consciencia do .honrado soldado - affirmo que S. Ex. não sonhava com posi-
ções políticas . 

O SR. SOARES DOS SANTO$ ·- E tambem a ffirmo a V. Ex, que ainda hoje é a 
preoccupação do Governo ela R epublica. 

o SR. DOMINGOS MA SCARENHAS - Apoiado. 
O SR. BARBOSA L1MA - Fqi a obra lenta el a intrig a, que é a alma das agita-

ções partidarias, o demonio que as inspira, sorrateito e venenoso. 
O SR. SOARES DOS SANTOS ~ E qu!l muitas vezes faz a opposição. 
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O Sn. BAIUJOSA LIMA - Digo - sem rotulo e5pecial - da agitação partidaria. 
Foi isto que defrontou, que deu logar a que se verificasse que os chefes politicos não 
encontraram outra sahida que não fosse chamar para a actividade politica alguern 
que tivesse força material para dominar a situação, de maneira a vencer todos e 
quaesquer obstaculos. 

E assim, Sr. Presidente, voltou o Exercito á actividade· partidária , voltou o 
Exercito Nacional á situação da qual se ia retrahindo, cada vez mais. Começaram :t 
pullular , desde então, as candidaturas,. Todos os mil.itares teem direito ás aspi.raçõe!'. 
politicas, ninguem o nega. Era um truism0. 

Estas aspirações não surgiam, eram raras . 
Basta comparar os 51 membros do Congresso Constituinte, militares, com a meill 

duzi'a daquelles que,, alheiados da sua profissão e sem ter uma ba ioneta para quem 
pudesse appellar, ainda continuavam a ser bafejados pelas auras popul ares e envia-

. dos a este recinto ou ao da outra Casa do Congresso pelo eleito'fado. 
Mas , dahi por dea nte, as candidaturas militares começaram a torna r-se epidemica~ 

e o Exercito começou a soffrer a peor de todas as consequencias daquelle gesto menos 
feliz, gesto que assanhou todas as pretenções, que passou dos postos superiores aos 
suba lte rnos, dos subalternos aos íntimos, e que conduziu a soldadesca aos pronuncia-
mentos á mão armada. 

Senhores, a meu ver não é á resistencia opposta pelo civilismo que se póde leal-
mente attribuir, que se póde fiii a r esta agitação. A agitação veio desde · qu ando se 
apr-ellou para o. elemento milita r ; desde esse momento1 tudo se tornou . instavel. 

O SR. SOARES DOS SANTOS - Perdão; não é o elemento militar que está fazendo 
agitação. 

O SR. BARBOSA LIMA - Como não é o elemento milita r, si o elemento militar 
impõe e si aquelles que rece~em a imposição resistem ? Quem resiste não é culpado 
da agita~ão. 

O SR, SOARES Do.s SANTOS - Isto que V. Ex. diz será opinião sua._ com a qual 
não concordo .... 

UR SR. DEPUTADO - E não se apresentam as provas: 
O SR. •I3AIIB05A LIMA - Vejamos ccimo o elemento mili ta r impõe. 
O 'elemento militar chamou-se, na Bahia, o coronel Rego Barros, voltando ca-

nhões para terra, agitando a tropa, predispondo-a e ·manipulando"ª• para impor aeter-
minada situação ao Estado. 

O SR. SOARES DOS SAN'tOS - V. E. attribue demasiado valor ao coronel Rego 
Barros ... 

O SR. BARBOSA LIMA - O coronel Rego Barros, de per 5i, póde, talvez, não ter 
valor; ma~ o coronel Rego Barros, commandante de guarnição, tem todo. 

O SR. SoAirns DOS SANTOS - Nem foi commandante de guarnição. 
O SR. BARBOSA LIMA - Foi quem assumiu a direcção de todas essas ma nobras , 

e por tal maneira que foi promóvido por merecimento, fó ra da lista, e logo depois 
nomeado comma nclante da guarnição do Amazonas, Jogar destinado a um general. 
As candidaturas i:le Ministros da Guerra peg aram de .galho : dei-ois da do ·Ministro 
da Guerra Marechal H ermes, temos a o Ministro da Guerra ·general Dantas Barreto. 

l!M SR, DEPUTADO - Não imposta pelo Exercito. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Muito bem; adoptada pelos partidos locaes. 
O Sk. BARBOSA LIMA - Perfeita mente; mas é curioso que até então nenhum 

dos pa rtidos se tivesse lembrado de semelhantes candidatos, e esçerassem' todos que 
elles chegassem aos 61 annos de idade, por exemplo, para só então serem çlescobertas 
as virtuosidades proprias a essas personalidades ... 

O SR, AUGUSTO DE LIMA - A sua situação no Governo tornou-o evidente. 
O SR. BARBOSA LIMA - A sua situação no Governo, precisamente, é que me 

cónduz, meu nobre collega, á lei eleítoral; é exactamente essa 5ituação. A lei eleitoral 
de 15 de novembro de I9º4• como todas as n.ossas leio eleitoraes, preceituou, ·deter-
minou condições de inelegil.Jilidade, que abarcam o~ candidato.~ · na situação do 
general Dantas }3arreto. Porque ? 
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O SR. SOARES Dos SÁ'NTOS - Neste ponto, apoiado. Tambcm penso que elle não 
pOcle continuar como Ministro da Guerra, sendo candidato ao cargo de Governador. 

· O SR. BÀhBOS/\ LIMA ~ Aqui está o capitulo que tem j,or epigraphe - Da 
inelegibilidade - e que faz parte da lei eleitoral chamada - Ros(J. e Silva - ·; e, 
coincideucia curiosa, é precisamente contra o Sr. Rosa e Silva que se volta o candi-
da to alvejado pela lei em que S. Ex. inckiiu esse capitulo. 

O SR. SoARES DOS SANTOS - Aliás, é um candidato da opposição, a que talvez 
V.. Ex. pertença. 

O SR. BARBOSA LIMA - De que opposiçâo? 
O S1<. SoAREs Dos SANJ'os - No Goverho de Pernambuco. 
O SR. BARBOSA LIMA - Deus me livre. (Riso.) 
O SR. SOARES ·Dos SANTOS -- Folgo muito em ouvir esta declaração. 
O SR. BARBOSA LIMA - Cre.io que a minha resposta não p{de ser r\rnis signifi-

cativa. 
A opposição, em Pernambuco, é - o nobre collega desculpe o termo, porque 

passou em julgado - é hermista; os governistas alli são hermistas, e eu sou irre-
ductivelmente civilista . 

Vê, i;ortanto, V .Ex. que nada tenho com esta catapora de popularidade (riso) 
que surgiu em Pernambuco em torno da pessoa do Sr. general Dantas Barreto, 
depois de immorta lizado na cadeira de Joaquim Nabuco. 

T a lvez que fosse este o segredo da felicidade de S._ Ex. 
O SR. SOARES DOS SANTOS - Póde ser. E' u1n grande incentivo; não ha duvida . 
O SR. BARBOSA LIMA - Póde ser. « São inelegiveis para o Congresso Nacional 

- vinha eu lendo na lei Rosa e Silva - em todo o territorio el a Republica os minis-
tros do Presidente da Republica. " Creio que não exclue. 

O SR . SOARES DOS SANTOS I_ Mas, V. Ex. permitta-me, isto é para a eleição 
federal. 

O SR. BARBOSA LIMA - Pr rfeitamente. Estou procurando ver o conceito desta 
prohibição. 

O SR. SAORES ·oos SANTOS ·- E' um argumento por anaíogia. 
O SR. BARBOSA LIMA - Não contente em incompatibilizar os ministros - poder- J 

se-hia dizer que se trata de po~içào politica - este legislador e0mo todos os ante-
riores incompa tibiliza em todo o territorio da Republica o chefe do Estado-Maior, 
quer do Exercito, quer da Ar-mapa, e porque? Por que razã? o legislador incompati-
bilizaria es$es cidadãos , porque os tornaria inelegíveis, que é alguma cou?a mais, 
pa ra as funcções de Deputados e Senadores? 

Esse legislador assim creanfl.o tal typo de inelegibilidade qufrería consentir que 
os inelegíveis desta ordem pud~ssem ser candidatos a cargos de eleição em deter-
minados pontos do territorio nai;:ional, a presidentes de determinados Estados? Pois 
não se está vendo que o criteríq desta prohibição reside precisamente na somma de 
elementos accumulados nas . mãps desses inelegíveis e que o legislador quiz que a 
eleição fosse o mais livre passivei e nem siquer se pudesse suspeitar que taes elemen-
tos de imp9sição, de coacção existissem por oocasião do· pleito? 

Vê, portanto, V. Ex., Sr. Presidente, que não · são argumentos de occasião os 
que nos .conduzem ao raciocino que venho aqui desdobrando. Mas, continuando na 
a nalyse dos factores sociaes e moraes da agitação, no momento presente la tente, 
que géra tantas apprehensões no espírito publico, vejamos si não ha algum outro 
elemento, esse a meu ver prepcmderante, nas desgraças com que fomos assaltados 
nos dias sinist rbs de 23 de ;10vembro do a nno passado e nos' subsequentes com n 
revolta a bordo dos dreadnough~s e com a insurreição na ilha das Cobras. 

O SR. SOARES oos SANTOS -- Então· V. Ex. está. éonvencido de que foi a politica 
que 'determirloti essas insurreiçõ~s? (Ha outros apartes. ) 

·· O SR. BARBOSA LIMÁ - q que vinha dizendo em uma d-as partes ela minh a 
a rgumentação era que não podiamos parar na nossa campanha, que era preciso ir 
mais longe e ·recordar que o Exercito em conjuncto, soldados e marinheiros, militares 
de terra e mar, tinham sido de h ;:i muito tempo trazic:lbs, por políticos, para o sçenario 
das agitações partidaria~ . 
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O SR. DOMINGOS MASCARENHAS - Não sei si foram arrastados por elementos po· 
liticos ou por ácontecimentos sociaes e politicos. 

O SR. BARBOSA LIMA - Os acontecimentos sociaes se encarnam em determina· 
das individualidades que valem como chefes preponderantes em dado momento. Todos 
esses Pcontecimentos se centralizam em torno de umas quantas figuras primaciaes. 
O 11 de novembro não é verdade que foi Deodoro, Benjamin Constant, Florian.1, 
Almeida Barreto? 

Si essas figuras se recusassem a dar seu assentimento, o 15 de novembro seria 
o acontecimento historico que foi? Não. Nós teríamos a Republica, mas não na· 
quelle momento. 

O SR. DoMJNGOS MA!jCARENHAS - Foram apenas orgãos ... 
O SR. BARBOSA LIMA - Portanto, dizia eu que foi trazido ao scenari.o partida-

rio, tomou gosto, entendeu que podia decidir, e, nas vesperas da eleição de 1 de 
março, nós líamos um telegramma de felicitações passado ao Marechal Hermes pela 
1 a brigada estrategica. 

Acceitamos que cada official de per si é um eleitor, vae dar seu voto, está de 
accôrdo com esta ou aquella candidatura, mas, em conjimto, constituindo uma bri-
gada estrategica1 redigindo um telegramma, assignando hierarchicamente com o 
commandante desta brigada, na hora proxima a uma eleição, é positivamente um 
aceno que se fez nesse grande palco para o pleito que se ia real.izar. 

O SR. SoAREs DOS SANTOS - E' precis-0 crer tambem na índole e tradicção do 
general Menna Barreto, porque elle não podia ser indifferente á candidatura do 
Marechal Hermes. 

o SR. BARBOSA -LIMA -:- Sim; não ha muitos republicanos que tenham em sua 
fé de officio serviços tão grandes á proclamação da Republica como o actual genenli 
Menna Barreto. Não me custa reconhecei-o e t:om prazer o faço. 

V. Ex. sabe que são de tal ordem esses serviços que eu, que systematicamente 
tenho 'Votad~ contra a reversão de officiaes reformados á actividade, abri essa unica 
excepção para dar no seio da Commissão de Finanças o meu voto á volta á actividade 
de heroico soldado. 

Ma~, nem por isso é menos infeliz e menos indiscreto o telegramma da 1ª 

brigada estrategica no momento em que se feria o pleito que nós conhecemos, 
Portanto, recapitulando, não foram os civilistas que appellaram para o terceiro 

elemento. 
Essa phrase mesmo " appellar para o terceiro elemento " era corrente. Os artigos 

doutrinanos do Sr. Quintino Bocayuva estão: «E' preciso que os políticos se aper-
cebam para as justas partidarias, no terreno das reivindicações pacificas, para que 
não sejamos arrastados a appellar para o terceiro elemento"· 

Não ha, pois, razão para circumsorever essa filiação historica, como estava 
fazendo ºo nobre Deputado de Sergipe, unicamente á phase em que o civilismo surgiu 
na arena das reivindicações políticas e imputa r-lhe a tal ou qual responsabilidade nas 
explosões que determinaram o estado de sitio 

Si rasteando pudesse a policia ter encontrado alguns dos elementos preponde-
rantes na campanha civilista como implicados em conselhos subversivos concitando 
a marinhagem ou a soldadesca a levantar-se êm armas para depôr a autoridade con-
stituída , sinão de subverter a ordem constitucional, então não era uma méra alleg;oi-
ção rhetorica que nesses documentos devia ter sido feita, era o processo · regul armente 
feito desses agitadores conduzidos á responsabilidade, na fórma da lei, por actos que 
os nossos codigos qualificam como crimes. 

Não sendo assim, é uma rhetorica que se esborôa á fa lta de melhor argumen-
tação 

O SR. SoAilES Dos SANTOS - E' preciso dizer que eu não tenho V. Ex. no numero 
desses agitadores. · 

O SR. BARBOSA L!M°A - E u estou respondendo aos dous documentos que li, por· 
qlie reconheço a bôa [é com que V. Ex. tem argumentado. 

DOCUMENTOS PARLAMENTA.RES, - VOL. IV. 22 

I 
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Mas ó outro elemento, o ·out•ro factor, - para este caso chamo a attenção con-
scienciosa e digna dos meus honrados collegas entrl' os quaes durante duas legisla-
turas tive a honra de estar s~ntado - refere-se ao· elemento moral; a constituição do 
nosso proletariado armado, aos confrontos turvos do moral politico reinante no Brazil 
que derivou dos peitos tumidos de lagrimas caldeadas no captiveiro e do scenario 
caseiro P.m gue o coração brazileiro se foi calejando aos sons 'dos azorragues no con-
vivio das senzalas. Não de hoje, não aproposito da candidatura do Marechal Hermes, 
não por motivo da agitação civilista, mas ha mu\tos annos, por varias vezes, nota-
damente em r906, eu me fiz o orgão de algumas reivindicações de origem moral 
denunciand.o ao mesmo tempo os perigos que já então podiam ser vistos pelos olhos 
de administração mais perspicaz, que se enclausurava, se condemnava, se envenenava 
a bordo dos nossós navios de guerra, em alguns raros quarteis das nossas guarnições 
militares. · 

Refiro-me; Sr. Presidente·, ao processo esguio, incompatível com o regimen repJ· 
blicano, que é incrível que houvesse durado vinte annos no nosso regímen, que é ina-
creditavel que a Republica tivesse adoptado como peior dos legados da monarchia, 
que a Republica para o adoptar se tivesse esquecido que a mona'rchia libertava 
escravos para os mandar combater pela patria nos campos paraguayos, que consistia 
até bem pouco tempo, por- occasião de qualquer agitação, independente de qualquer 
agitação política, primeiro .em recrutar a borra das nossas cidades,, a ralé dos nossos 
povoados, os elementos de$dassificados, facinoras que houvessem cumprido penas, 
réos da policia, com dezenas de notas de prisão na Casa de Detenção, para com estes 
elementos bastardos, constituir o grosso das nossas tropas de terra e mar. 

O SR. SOARES DOS SANTOS - Neste ponto, muito apoiado a V. Ex. 
O SR. BARBOSA LIMA - Pois um proletariado .... 
O SR, SOARES Dos SANTOS _I_ E quer V. Ex que diga mais? 'E' a consequencia 

da má escolha, como tambem hlj de dar o peior resul~ado a acquisição de marinheiros 
estrangeiros para tripolar os no.1sos navios. 

O SR. JoÃb VESPUCIO - P ii ra firmar a ·Babel da nossa Marinha. 
O SR. BARBOSA LIMA - Um proletariado fardado e recrutado nessas condições o 

que é que póde produzir? Que a,spirações; que sentimentos, que ideas poderá ter essa 
gente, .no seio da qual impera o que póde haver de mais grosseiro, o que póde haver 
de mais intimo e subalterno? 

Agora, senhores, de par co~n esse crime de lesa-patria com que se formaram as 
instituições da Republica, contipuando esse delicto das administrações mona-rchicas, 
a lei de r3 de maio e as leis anteriores, que aboliram as torturas e os castigos corpo-
raes, e que tiveram de ser postas á margém, aggravou-se a situação de tal modo 
que essa gente havia de ser · tr31tada a azorrague, á gollilha, á solitaria, a todos os 
requintes do mais feroz dos systemas de repressão e no maís estupido dos processos 
de prevenção, porgue é uma prevenção que em vez de prevenir açula. (Apoiado.~ 
gemes.) . . 

Consequentemente, não ha porque nos entibiarmos, levados, quer de um lado, 
quer de outro., por paixões qur obseccam e procurar outras explicações, afacando 
aquelles que cumprem seu dev~r .no scenario politico, cada qual no seu ponto de 
vista. 

Sr. Presidente, aqui se disse - n.ão me refiro ao que se disse alhures, basta que 
aqui se tenha dito - que nós, o~ que insistimos na discussão dos actos a que se refere 
o projecto em debate, nós o faz~mos com um sentimepto de vil)gança, e de malevo-
lencia contra a pessoa da actua:l Chefe de Estado. De mim direi, tão distanciado da 
fanfarronada quanto da lisonja, não querendo prestar outro culto que não seja aquelle 
que eu devo, .honestamente, de rrim direi que numa hora, tão diffici! para os destinos 
internos e externos de uma nacipnalidade, em momento aziago para a nova evolução 
politica, social e moral, eu nã\l poderia com prazer estar dando pasto a. instincto 
subalterno de minha natureza para vir atacar, por espírito de vingança ou de male-
volencia, ao brazileiro que pelo pro'cesso que nós instituímos, pelos mesmos processos 
por que foram elevados á presi~\encia da Republica os seus antecessores, occupou o 
primeiro posto na magistratura do Brazil. · ' 
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O SR. S0ARllS oos SANTOS - Muito bem. Pela voz autorizada de V. Ex., .tem 
um grande valor essa declaração. 

O SR. BARBOSA L/MA - Vencido, sou. um adversaria irreductivel; não me sinto 
obrigado, nem 'careço de appellar para esses methodos subalternos, com o intuito Je 
uma vaiadade enfermiça de pa recer que a corag~m cívica se affere pela violencia da 
aggressão. A coragem civica para mim não tem . essa physionomia. 

Os SRs. CARLOS MAXIMILIANO E JoÃo VESPUCIO - Apoiado. 
O SR. BARBOSA LIMA - Essa eu a repillo; essa eu não a acceito. Mas nem por · 

isso, Sr: Presidente, nem porque se nos attribuam taes intuitos, julgo-me no dever 
de silenciar sobre alguns episodios ·da vida politica e incidentes d~ administração que 
desafiam a minha justa indignação e determinam i1o meu espirita uma severa co11-
demnação. Aqui se disse que havíamos escolhido, e entre 'os que o haviam feito estava 
naturalmente o orador, que haviamas escolhido o tenente éommandante da escolta 
para bode expiatorio de todos os peccados commettidos a bordo do Satellite. 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - Sr. Presidente, tenho a velleidade de suppôr, perdoe-me a 

Camara está yelleidade, que na obstinação por que me venho referindo aos actos pra-
ticados a bordo do Satellite e com que de passagem me referi ás atrocidades de que 
foi scenario dantesco a ilha das Cobras, tenho a vejleidade de acreditar que estou 
sendo mais amigo da administração superior do meu paiz e mais avisado amigo 
do meu camarada, do meu companheiro de classe, do que si contribuísse para que 
sobre esse horrivel episodio pesasse um lençol de chumbo, sonegando-o ao exame 
da opinião esclarecida e permittindo as mais tristes suspeitas contra os implicados 
em taes acontecimentos·, acaso armaçlos de· elementos documentados que os ponham 
acima de qualq.uer suspéita menos digna, sinão que lhes permittisse arrancar aos 
juizes competentes a necessaria absolvição. 

Nós não ·condemnamos, nós. não absolvemos, nós repetimos aquillo que a mensa-
gem presidencial i·nf.orma, -nós reproduzimos os conceitos da . mensagem presidencia l, 
nós relembramos que a mensagem presidencial, em 3 de maio, começou dizendo : 
''terminando a exposição dos principaes negocios relativos ao departamento naval, 
tenho a satisfação de consignar que, na vigencia do estado de sitio, a dominar a 
crise que atravessou a marinha de guerra, não foram necessarias. medidas de ordem 
pessoâl, mais ou menos severas do que a eliminação das fileiras' e a simples deten-
ção." 

A mensagem âe 26 de maio (23 dias depois) informa-nos1 depois das rP.clamações 
da imprensa, depois da~ reclan1ações trazidas a esta tribuna, info.1ma que não houve 
somente simples eliminação das fileiras e a simples detenção pessoal; informa-nos 
que foram passados pelas armas, sentenciados por um conselho de guerra -e fuzilados 
a üordo do Satellite diversos desterrados politicos. 

Não nos deixemos impressionar pela condição personalissima desses desterrados. 
Elles eram, em grande maioria , defensores da patria, tripelantes dos mais formi- , 
<laveis navios de guerra que nós possuímos, guardas daquellas formidaveis fortale-
zas cujos canhões lhes eram confiados, podendo se-r apontado, para esta Capital, 
corpo foram, depois de todas. as scenas horriveis de que . foi scenario o dreadnought 
Minas Geraes, elles foram agraciados com a amnistia ampla, equiparados aos heroes 
dos mais respeitaveís á mão armada; foram depois devolvidos á vida civil e tornaram-
se simples ddadãos sob a tutela da Constituição da Republica, notadamente do art. 72, 
foram mais tarde desterrados, ·sob a 'tutela das resJricções expressas do art. 80, que 
define, que ciTcumscreve os limites dessa figura constitucional que é o estado de sitio 

Como, pois, o Congresso Nacional, como a opinião nacional no seu conjunto, 
póde se satisfazer com a simples noticia de que esses homens foram fuzilados porque 
tentaram sublevar a guarnição e trucidar a pequena escolta? 

Sr. Presidente, si a Camara quer eq_uiparar esse caso do Sa.tellite, esse outro 
caso da ilha das Cobras, aos casos mais que nefandos dos barbaros assasinatos do 
almirante Baptista das Neves e seus 'infortunados camaradas, 'si quer para estes 
~utros casos sob a denom inação de approvação dos actos praticados na constancia 
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do estado de sitio, votar uma 2ª amnistia que ponha em perpetuo silencio todas 
estas desgraças e calamidades, que o faça ella que teve a coragem de o fazer em 
relação aos marinheiros sublevados, quando ainda de armas nas mãos ameaçavam 
esta cidade, ameaçavam o Congresso Nacional! 

Nesse caso a votação do estado de sitio é uma manifestação de corajos~ soli-
dariedade de uma maioría que não recúa, para ficar por inteiro ao lado do Sr. Pre-
sidente da Republica e approvar os seus actos no presupposto de que os males que, 
por ventura, tenha praticado, foram menores do que aquelles que tentaram perturbar 
a ordem publica. 

Foi assim, Sr. Pres idente, que depois da approvação <los actos praticados na 
constancia do estad0 de sitio decretado para o Paraná, Santa Catliarina e Rio Grande 
do Sul, nenhum processo se iniciou para apurar a responsabilidade .... 

o SR. CARLOS MAXIMILIANO - Dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - Perdão, eu estou apenas assignalando que depois da 

approvação dos actos praticados na constancia do estado de sitio, em 1893 e 1894, 
nenhum processo se iniciou contra os responsaveis pe.ios julgamentos, digamos do 
barão do Serro Azul, do marechal Batovi, do capitão de mar e guerra Lorena e 
tantos outros. 

Apenas cito para exemplo. 
o SR. CARLOS MAXIMILIANO - Dá um aparte. ' 
O SR. BARBOS:I LIMA - E' exactamente o que estou dizendo; convidando a maio-

ria a precisar esses pontos. 
O SR. ANTUNES MAClllL ~ A lei a que V. Ex. se refere approvou todos os actos 

do Sr . .Presidente da Republica e dos seus agentes responsaveis. 
O SR. BARBOSA LIMA - De modo que, digo eu, esses actos de solidariedade 

política são votados e praticadi>s com a fra nqueza aberta, com a coragem com que 
cada uin assume o seu quinhão de responsabilidade nas horas amargas que um 
go\'erno de correligionarios atravessa; mas não ficam nessas meias-tintas e nessas 
meias-aguas, a se dizer mais ~1ma vez que os actos praticados, sob a fórma de 
desterro e detenção. em logare~ não destinados a r éos de crimes communs, ficam 
approvados e os outros não. 

Aquelles não precisavam d!=! ser ·approvados, porque, no exercicio de um a attri-
buição, que é sua, · dentro da Çonstituição ... 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMb. -;-- PEjrdão; 11ão póde approvar, mas· póde a mnistia r. 
o SR. CARLOS MAXIMILIANO - E' cousa differente. 
O SR. BARBOSA LIMA - IVfas, Sr. Presidente, eu fiz esta digressão, eu fiz este 

parallelo, recordei esses anteceqentes, exactamente para accentuar a condição a que 
fica reduzido esse temeroso prpblema, condição equivoca, ambígua , que não póde 
satisfazer a ninguem e na qual continuaremos todos, uns a reclamar o conselho de 
guerra promettido, outros a ne~ar esse çonselho. 

Si tal conselho fica fóra. d,a approvação; si taes aclos não são attingidos pelo 
pronunciamento da Camara, pergunta-se, e é o que eu perguntava, em apartes 
reiterados, quando orava o digno Deputãdo, meu collega de bancada, o Sr. Nicanor 
do Na:scimento : por que razão o Governo inform a á Camara que « ... a morte de I8 
marinheiros recolhidos á fortalel'a da ilha das Cobras, occorrendo em circumstancias 
a normaes, determinou a abertura de um inquerito e consequente processo judicial 
militar, o qual ainda corre os tramites 01·dinarios», por que razão, repito, ó Governo, 
tendo noticia desses factos da jlha das Cobras, ordenou a abertura desse inquerit·o, 
pro\'idenciou para que se insti tt1isse o conselho de investigação e conselho de gué'rra 
e não procedeu ·da mesma man~ira em relação ao caso do Sntellit.e? 

Porque? Qual a differença que ha? 
Vou concluir, Sr. Presidente. 
Mas qual a razão por que, em um caso, se procede de um modo e, em outro, 

de maneira diversa? 
Em um. caso o facto se passa no Ministerio da Marinha; no outro, ·o factp se 

passa Ili!. Ministerio da Guerr~, 
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Em um caso . o official commandante daquelle presidio, daquelle batalhão aquar-
te-llado naquella ilha, foi sujei'to a processo e a investigação está se fazendo a mais 
ampla, a mais completa, fiscalizada por esse energico auditor, cujo nome foi citado 
ha poucos dias, aqui como merecia; no outro caso, porque ·não se instituiu esse 
conselho? 

Sabe-se que os officiaes implicados nesses tristes acontecimen'tos, allegam que 
foram conduzidos, por motivo de força maior, a essa providencia extrema. 

Porque negar a esses officiaes o direito de fazer a prova plena dessa allegação, 
resurgindo, aos olhos dos seus concidadãos e dos seus camaradas, completamente 
escoimados de qualquer suspeita de malvadez ou de ferocidade? 

Então, a lei não é a mesma para os dous Ministerios? Então, no Ministerio da 
Marinha, independentemente de qualquer reclamação, com uma espontaneidade que 
faz honra ao Governo, o facto foi submettido á investigação judicial, permittindo-se 
ao inculpado· allegar acaso circumstancias attenuantes, defender-se por qualquer 
maneira, procurar lavar-se aos olhos dos seus concidadãos, afastar de si essa tremenda 
accusação, e aos jovems officiaes, commandantes de uma escolta a bordo do Satellite, 
enclausura-se nessa situação, que não é a mais propria á sua -reputação e que não 
encontra apoio nas leis da Republica? 1 

Sim ! Agiu assim "' commandante da escolta pelo chamado estado de necessidade, 
de accôrdo com aquella outra relativa á legitima defesa? .Que o fosse! Não basta 
allegar. 

O chefe de familia que é, alta hora da noite, surprehendido por um rumor suspeito 
no· interior do seu lar; que desperta sobresaltado e busca indagar o que perturba o 
socego de sua familia; que defronta o salteador, que com elle lucta e que o mata, 
ainda exercendo um direito, afnda não diminuindo um ceitit, que fosse, no conceito 
dos seus concidadãos, applaudido por todos elles, ainda assim deve ser submettido a 
processo regular ... 

O SR. SOARES DOS SANTOS ·- E' bem ce1·to que esse chefe de familia não deve 
dize.1· que matou; deve dizer que o salteador suicid·ou-se ! E' o caso do Marcellino 
Bispo. · 

O Sn. BARBOSA LIMA - Perdão ! V. Ex. é um espirito intelligentemente instruido 
nas lettras ju'ridicas para saber qual a razão de ser dessa exigencia dos legisladore' 
de todos os povos cultos. 

V. Ex. sabe a que abusos poderia dar Jogar e,ssa allegação. 
o SR. SOARES DOS SANTOS - Si não ha prova! ... 
O SR. BARBOSA LIMA - Não ha prova?! 
O SR. SOARES Dos SANTOS - A não ser a confissão. Elle póde dizer que o indi. 

viduo suicidou-se ... 

O Sr. Presidente - Attenção ! Peço aos nobres Deputados que não interrom-
pam o orador 1 

A hora está finda. 
O SR. BARBOSA LIMA ~ Vou terminar, Sr. Presidente. 
O Sn . PRESIDENTE - V. Ex. tem o recurso da prorogação. 
O SR. BARBOSA LrMA - V. Ex. vê, Sr. Presidente, que r.ão ha motivo para 

nenhuma irritação. Como absolutamente não quero protelar o debate, peço a V. Ex. 
que se digne consultará Camara sobre si me concede rneia hora de . prorogação para 
concluir a minha oração. 

O Sr. Presidente - Os Srs." Deputados que concedem a prorogação solicitada 
pelo Sr. Barbosa Lima queiram se levantar. (Pausa.) 

Foi concedida. 

O Sr. Barbosa· Lima (continuando) - Sr. Presidente, agradeço aos meus 
dignos collegas a gentileza que me dispensaram. Serei o mais breve possivel; pro-
metto não abusar da sua attenção. 

O que se quer, -Sr. Presidente, é que prove na instancia competente a veraci(lade 
destas allegações, 



Não basta q_ue o CQmmandante de uma escolta affirme que os presos ' resistiram, 
que elles tentaram sublevar-se para trucidar a guarnição. 
. E' preciso gue elle compareça .perante .a autoridade rnmpctente, perante . o 

conselho de investigação para documentar a sua asserção. 
O "SR. SOARES DOS SANTOS - V. Ex. sabe que ha prova te~temunhal na decJa. 

ração dos officiaes da guarnição do Satellite ... 
o SR. BARBOSA LIMA :....... Melhor. 
Nisto é que reside o equivoco, que vem atravessando este debate, desde o pri-

~eiro dia : pareceu a muitos dos collegas que nós estamos duvidando de que não 
seja verdade, quando o que nós queremos é que venha essa prcva a ser produzida 
perante a autoridade competente. 

Aliás, isso mesmo achou necessario que se fizesse, rião só um autorizado membro 
da maioria, representante dos mais altos do partido que apoia a actual situação 
.politica, o Sr. Senador Urbano Santos, como ainda nesta Casa, nada mais ·nada 
menos, do que o leader da maioria com a autoridade dupla que · lhe cabe. 

Ambos affirm'iram que esse of.ficial séria submettido a conselho de investigação. 
E eu mesmo direi que faço votos para que elle d~monstre o que allegou e seja 

absolvido. · 
Mas o que não comprehendo são dous pesos e duas medid,1s. 
Para· o caso do Ministerio da Marinha o,official foi immediatamente submettido 

a conselho de guerra, para o caso do Ministerio da Guerra o official absolutamente 
não col'tsegue ser submettido a conselho de investigação, a conse1ho de guerra. 

O SR. SoAREs Dos SANTOS - Veja V. Ex. essa differença : ,o official de marinha 
foi submettido a conselho de guerra, foi absolvido e voltou a novo conselho, porque 
assim entendeu o Supremo Tribunal Militar, cuja imparcialidade nós vemos todos 
os dias. ·1 

O SR. BARBOSA LIMA - São as consequencias do funccionamento normal do 
nosso mecanismo judicial; qua~do ~e appella . para este mecanismo, creio que se está 
sendo o mais conservador que ·~ possivel. 

Mas, Sr. Presidente, o facto é. que o honrado Sr. Senador Urbano dos Santos, 
Dffirmou que estava autorizndq a declarar que esses officiaes sedam submettidos a 
conselho de investigação. · 

A Camara e o paiz conhecf!m a circumspecção, a sisudez, a moderação do digno 
Senador, cujo nome acabei de declina(, 

O Sr. Senador Urbano dos Santos não affirmaria isto, si não estivesse plena-
mente autorizado pelo Sr. Pre~;idente da Republica. 

O SR. SoARES DOS SANTOS -- Mas elle não affirmou em nome do Governo, não é? 
O SR. BARBOSA LIMA - A\'firmou que estava plenamente autorizado a declarar; 

e recordo um episodio ao meu digno collega. 
o' Sr. Senador appellou então, e appellou mui"to bem, para os meinbres da oppo-

sição, afim de que soubessem comprehender a nobreza do gesto e não tripudiassem 
sobre a attitude do Presidente µa Republica, mandando reunir o conselho de investi-
gação. 

Respondi-lhe desta tribuna, que não só não tripudiaríamos sobre essa attitude 
dç Presidente da Republicá, sinão que nos regosijavamos com o gesto, achavamos 
que elle afastava do Governo e de seus ·agentes uma tremenr!a responsabilidade, 
decorrente daquetlas medidas cliscricionarias. 

Passaram-se os mezes, e o: que se sabia era que o official tinha sido elogiado, 
o que se sabia era .que o offic!al recebera elogios do Sr. general Dantas Barreto, 
o que se sHbia era que o official, não sendo submettido ·a conselho de · investigação, 
e dahi a conselho de guerra, iooude ser attingido pela promoção por antiguidade; 
o que se sabia era que, apesat' de todos os compromissos formaes tomados pelo 
Governo, o official não era su~mettido a conselho de guerra, porque uma vontade, 
mais alta do que a do Presidenfe da Republica, contra isto se levantava. . 

Atlegou-se - e não trago para a tribuna semelhante allegação, sinão porque 
·a ouvi produzida por amigo dq Governo, , pessoa da maior imputabilidade - que o 
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Sr-~ Marechal Herm.es da Fonseca, Presidente da Republica, primeiro responsavel 
pela execução da lei, da qual se declarou, antes de tudo, o mais fiel subdito, o Mare-
chal Hermes da Fonseca, de accôrdo .com as suas in spirações pessoaes, com a orien-
tação que lhe é propria, desde o momento em ·que foi ouvido, entendeu immediata-
mente que esses officiaes deveriam ser submettidos a conselho de inves tigação, e que o 
Sr. Ministro da-·Guerra teria, depois de certa reluctancia, concordado com essa pro-
videncia, mas - surpreza inenarravél. ! - um outro Ministro, muito sabedor do que 
se passa em outros paizes, regidos por outras constituição e estatutos, d~ indole bem 
diversa daquella que é propria á constituição que aqui vigora, um outro Ministro até 
há bem pouco tempo predilecto das multidões braúleiras, um outro Ministro prestou 
ao governo do Sr. Marechal o desserviço de 0 dissuadir desse gesto, declarando que 
o que estava feito não estava por fazer, e que é muito correhte nas forças milita res de 
outras nacionalidades, enforcar-se na verga do mastro grande cada rebelde que se 
ousa levantar contra a autoridade do commandante, sem que taes actos incorram na 
indignação da opinião nesses paizes e sem que seus autores sejam arrastados á bar-
ra do tribunal. Pois bem, o paiz precisa saber, para dar a cada um o que lhe é devido, 
para que haja de repartir as responsabilidades subordinadas a sentimentos de justiça 
sem vislumbres de odiosidade partidaria : o Sr. Marechal Hermes, actual Presidente 
da Republica, a mais alta patente do Exercito nacional, entendeu que se deveriam 
apurar, por completo, as .responsabilidades decorrentes dos actos praticados a bordo do 
Satellite, e o proposito de S. Ex. não é posto em pratica, é deixado de lado, não se 
realiza, não vive como deve viver na nossa administração, cuja supremà responsabili -
dade cabe a S. Ex., porque dous Ministros disputam a gloria ou que melhor .nome 
tenha, de contrapor os propositos das suas indoles respectivas aos intuitos de S. Ex .... 

O SR . CoRRftA DEFREITAS - Dá licença para um aparte? Infelizmente tem sido 
es.ta a marcha da Republica; ha dous ~u tres quatriennios temos visto esta a nomalia 
perniciosa ao paiz; um Ministro poderoso assume as funcções de presidente. 

O SR. BARBOSA LIMA - . .'. e que estes ministres são os Srs. general Dantas Bar-
reto, titular da pasta da Guerra, que qo caso se colloca nos antipodas do Sr. Ministro 
da Marinha e, <iolorissima surpreza ! o Sr. Barão do Rio Branco ... . 

O SR. CoRRftA DEFREITAS - Ministro mais dos estrangeiros do que dos brazi-
leiros. 

O SR. BARBOSA LIMA - Ministro do Exterior, que assim presta a sua co-respon-
sabilidade a esta deploravel tragedia , a essa horrivel chacina do Satellite. 

O SR. SOARES Dos SANTOS - Em todo caso V. Ex. traz para aqui um boato. 
O SR. BARBOS/\ LIMi\ - Não trago boato, reaffirmo. Affirmo sob minha palavrn 

de honra .... 
O SR. SOARES DOS SANTOS - O que? 
O SR. BARBOSA LIMA - Que pessoa proxima ao Governo, com responsabilid a d1~ 

na situação, membro proeminente do Partido Conservador, disse-me isto tudo que 
acabei de narrar, isto é, que os propositos dei Marechal Hermes, que a espontanei-
dade dos seus intuitos, dignos e generosos, foram contrariados pela iniquidade dess" 
pretensa sabed.oria dos dous ministros a que me refiro e notadamente do Sr. Ministro 
das Rel<)çõe~ Exteriores. 

O SR. CoRRllA DEFREITi\S - Ministro barão, fidalgo, em uma R epublica. : .. 
O SR. BARBOSA LtMA - Duvidei, duvidei uma e cem vezes, reinquiri e tive a con-

firm ação. 
E' preciso que a nossa Patria , os nossos cencidadãos conheçam as dimensões reaes 

dos idolos que occupam os altares do seu culto civico, e aos quaes eu direi, ao termi-
nar a explanação deste. ingratissimo· assumpto, que em vã.o se obstinam por acclimar 
t1o nosso paiz costumes como esse. 

Si as autoridades continuarem surdas aos reclamos da opinião publica, si os prin-
cipaes responsaveis não fi zerem bôa a palavra do Sr. Senador Urbano Santos e a <io 
honrado leader da m<1ioria, si hi ,tacuerint, si esses se c~larem, as proprias pedras cla-
marão, la.pides clam.abunt. (Muito bem, m.iiito bem. O orador é vivamente cu.Ín p·ri -
rlientado. Palmas nas galerias e no recinto). 



O Sr. Presidente - Acha-se sobre a Mesa um reque;imento que vae ser lido. 
Em seguida, é lido, apoiado e posto em ·discussão com o projecto n. 1.138 de 

.19ll, o seguinte requerimento: 
Requeiro que; sem prejuizo da discussão do projecto n. 138, do 

Requerimento anno corrente, sejam prestadas á Camara as seguintes informa-
ções: 

I, quantas pessoas e qúaes os nomes e qualificativos das pessoas desterradas t 
II, quaes as razões por que cada uma dessas pessoas foi desterrada? 
III, quaes os ex-marinheiros que o Governo procurou enviar aos seus respectivos 

Estados, segundo refere a mensagem do Governo? 
IV, quantas pessoas desterradas embarcaram a bordo do Satellite t 
V, quantas praças embarcaram aqui, no Rio, sob o commando do tenente Fran-

cisco Mello? · 
VI, recebeu esle algum reforço ou reforços? e de quantas praças e em que Jogares 

embarcaram estes reforços? 
VI 1, quantas e quaes pessoas constituíram a tripulação do SateUite? 
VIII, quantas toneladas tem essa eml:iarcação do Lloyd Brazileiro? 
IX, 'qual o teor da carta de prégo ou das instrncções dadas ao commandante :lo 

Sa.tellite e ao tenente Mel!o? 
X, quaes as pessoas entregues á Commissão Telegraphica chefiada pelo coronel 

Candido Rondon ? 
XI, quaes as que a Companhia Madeira-Mamoré se recusou a recebe·r e qual '' 

razão dessa recusa? · ' 
XII, quaes as que o commandante da força federal collocou em diffe1•entes serin· 

gaes? . Quaes são estes seringaes, quaes os seus proprietarios? 
XIII, quaes os meios de subsistencia dada pelo Governo aos desterrados? 
XIV. Requeiro igualmente c~pia do processo ou processos a que foram submet-

lidos os responsaveis pela morte dt~ 18 p.risioneiros na ilha das Cobras e, - XV - bem 
assim a cópia . dos. processos que ·r bordo do Satellite, se fizeram e foram rem ettidos 
pelo commandante do contingente açi Ministerio da Guerra e - XVI - a carrespon-
dencia trocada entre o tenente M6,llo e seus superiores, a respeito da sua commjssão. 

Sala das sessões, 5 de setembro de 19u. - Irine1i Ma•ha.do. 
Compareceram ainda o Srs. Atvaro Mendes, Raymundo de Miranda e J osino de 

Araujo (3.) 

O Sr. Presidente - Fida ;idiada a discussão do projecto n. 138, de 19ll. 

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO. 

O Sr. lrineu Machado diz que no ultimo discu.rso proferido pelo Sr. Marechal 
Hermes, na excursão á Bahia, q Sr. Presidente da Republica alludiu á harmonia 

reinante entre os grandes e pequenos Estados, todos em 
.3" Discussão do demanda de um tuturo brilhante, commungandó á mesa da 

mesma fé rEjpublicana. 
projecto 138 · Sente o orador . não se ter sentado €-m banquete, tendo 

ficado de pé e de fóra, porque a mesa da mE>sma fé republicana 
em que toda gente 'senta é aquella em qµe se debatem os superiores princípios que 
garantem as liberdades civis, as liberdades politicas, os direitos inherentes á vida 
humana, ás. garantias de que devem estar ·revestidos os diversos ramos do poder 
publico no seu funccionamento copsfitucional. 

Repetindo as palavras de grande orador americano, que define a fé como um::i 
força motriz, accrescenta que ella não nos leva a medir vantagens, nem proveitos, 
quando tenhamos de agir em urr1a determinada causa; apenas nos impulsiona os 
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sentimentos superiores de Justiça, em que se fundam os altos princ1p1os que a nossa 
consciencia advoga. Pouco se nos dá a e;pectativa dr, triumpho ou a certeza do 
naufragio, po'rque a fé existe exactamenle onde não se medem sacrificios, nem riscos, 
nem desvantagens para servir os princípios da consciencia contra os interesses 
subalternos de occasião. 

E' por isso que o orador não entende q fé republicana c!essa maioria que se 
senta á mesa do banquete da Victoria, que é a mesmíssima mesa a que allude o 
Sr. Marechal Presidente. 

E entre esses principio~ superiores que advogamos, desde o dia em que largas 
nuvens ensombraram a luz que illuminava as liberdades publicas, desde o dia em 
que o. direito dos cidadãos, o pensamento liberal do paiz, a tribuna .parlamentar, a 
imprensa, nada disto foi respeitado, por quem queria dictar á força de bayonet;;is a 
sua vontade ao paiz. 

O orador cita " art. 19 da Constituição da Republica 'sobre a inviolabilidade dos 
representantes da nação pelas suas opiniões no exercício de seu mendato, referindo~se 
á local publicada na Diario Official e com a qual honra a primeira brigada estrate-
gica. . 

Continuando as suas considerações sobre o applauso dado pelas galerias, per-· 
gunta si é uma contravenção ou um delicto e logo responde que nada ha na nossa 
legislação P"nal. Quando mui'to haverá uma transgressão do Regimento interno 
da Camara. Delem-se historiando .a prisão de um academico por ordem de um delega-
do auxiliar, em virtude, diz o oradõr, de haver applaudido a peroração do discurso 
do Deputado Pedrn Moacyr. Declara mais que foram effectuadas prisões até de pes-
soas extranhas ao movimento das galerias. Narra o caso de um opera rio que, tem.lo 
procurado o orador, foi preso horas depois como cumplice dos movimentos das g\l· 
lerías. 

Faz declarações affirmando que a Mesa não autorizou nenhuma dessas prisões. 
Invoca as declarações dos Deputados Soares dos Santos e Paula Ramos, confirmando 
a doutrina que vem sustentando. 

Responsabiliza o Presidente da Republica pela leva .de 17 operarios para a 
Colonia Correccional. Diz que o Presidente da Republica diante da denuncia do 
Senador Muniz Freire e do orador, já devia ter providenciado no sentido de se 
desfazer dessas autoridade5 exhorbitantes. A um aparte çlo Députado Soares dos 
Santos, demora-se em considerações sobre a solidariedade que terá para com os mem-
bros da maioria caso fossem desrespeitados. 

Lê um bilhete, que diz ter recebido de um academico, denunciando a presença 
de praças de policia nas galerias. 

Invectiva aos· que enviam para as galerias asseclas para desrespeitarem aos Depu-
tados da opposição declarando que só se calará quando o silencio da morte dominar a 
sua palavra. Respondendo a um aparte declara que., como presidente do Centro Aca-
demico Civilista, não é a revolução que a mocidade pregou em seu manifesto, mas 
sim um protesto de revolta de quem não se accommodou ainda ás exigencias da viria. 
A um aparte ·do Deputado Soares dos Santos, declarando que o actual Governo é con-
ser'Vador, diz .que só é na conservação do tenente Me11o, do commandante Marques da 
Rocha e da Colonia Correccional. Continuando a defesa dos estudantes e respondendo 
os successivos apartes, historia largamente a sua situação em face da defesa do direito 
e das liberdades dos estudantes através ele todas as violencias commettidas pelos go-
vernos anteriores. Demonstra demoradamente que a sua voz sempre se levantou para 
profligar esses abusos, sendo mesmo, por vezes, a unica voz vibrada a favor da moci-
dade. Declara que não teme, antes, . gostosamente, provoca uma devassa ·sobre .ess:i 
linha de .conducta, que tem mantido .invariavel. 

Nll.o ha, pois, negar a existencia de uma situação ele terror para suffocar a con-
sciencia dos academicos, como hontem para abafar a voz da imprensa e refrear os 
sentimentos de altivez e resistencia da classe operaria. 

O orador lê á Camara as injurias que lhe são irrogaclas pelo coronel Fontourn, 
publicadas hoje no Diario Official, para que fiquem nos Annaes como um documento 
que symboliza uma época. 
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Essa serie de injurias vale como um honroso elogio pessoa~ as quaes transcreverá 
no _seu discurso, que fará traeluzir em. varias linguas, para que distribuido· fóra · dn 
paiz·, Já se conheça do estado de disciplina do Exercito brazileiro e do respeito que elle 
vota pela investidun,1 parlamentar. 

O seu discurso, · onde o coronel Fontoura viu injurias, não é si não uma longa dou-
trinação ás forças armadas -e ao povo para que comprehendam o seu direito e saibam 
élefendel-o, uma lição previdente para que saibam respeitar a vida de seus irmãos de 
armas quando os algoz'es quizerem fuzilal--os sem as· formalidades Iegaes. 

O orador estuda as çausas que det erminaram o sitio, a attitude lamentavel do 
Congresso, promovendo pela sua maioria o encerramento para que o Executivo ficasse 
investido de poderes extraordinarios,_ e conclue trazendo ao conhecimento da Camara 
a novidade, que lhe acaba de chegar, na tribuna - foi preso o reporter do Estado, 
Sr. Sylvio Almeida. 

Evidentemente, accentúa o orador, vivemos 110 melhor e mais maravilhoso dos 
regimens, anda tudo muito bem, e porque, tenna ainda basta nte a accrescenta r ao 
que disse, repetirá deixando a tribuna, os versos do épico luzitano : 

«Porque de feitos taes, por mais que diga, 
E' muito o que me resta inda dizer.» 

(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão do projecto n. 138, de 19u . 

1 

SEss40 DE 12 DE SETEMBRO. 

O Sr. lrineu Machado --,. Pede permissão ao Sr. Presidente e á Camara para 
iniciar o debate, relendo o off\cio do commandante do 2º regimento de infantaria, 
aquartelado na Villa , Militar;· r~lerá, sempre que for· necessario, esse documento em 
que veem prescriptas as normas a que os Srs. representantes da nação devem obedecer 
no desempenho ele suas funcçõe~ parlamentares. E' o poder· militar que as formula : 

«As immunidades do Deputado não lhe dão direito a, da tribuna tl a 
Camara, em favor da sua politicagem . á éata de applausos e da popula-
ridade da massa iç-nara, jogar com a dignidade e autoridade daquelles 
que no posto de honra cumprem com seus deveres. Os assassinos não 
existem no regim j\+nto, e gozam de outras immunidades que não são 
dadas ao soldado ·l:/razileiro. » 

Quer dizer, Sr. Presidente, que os assassinos existem no Congresso Nacional. 
(Pa.usa.) 

Relidas essas palavras contrn as quaes não protestaram nem o leader da maioría 
nem o leader da minoria, nem q Presidente da Camara nem o Presidente do Senado, 
o orador diz que vae passar ao e;rnme dos actos do Governo, não falfando para a massa 
ignara - o povo, mas formulando seu pensamento do modo mais aristocratico possí-
vel, em respeito a esse poder mf!is alto que o do Parlamento e cuja admoestação leu 
á Camara, na citação anteriorm~nte feita. 

Ponderará, porém, que e°1 qualquer outro paiz, ainda o mais insignificante, 
onde a existencia do Parlamento seja comprehendida como uma necessidade pelo povo, 
a aggressão á tribuna por onde a soberania popular clama pelas liberdades politicas 
echoaria na consciencia dos cidapãos, acordando-lhes no animo uma repulsa energica. 
A respeito o orador cita factos qpe se passaram na Servia e na Turquia. 

As nações, como os indiviquos, são verdadeiro~ organismos sujeitos á morte, e 
quando um povo entra em agonia, á semelhança do que se passa com o individuo,nem 
tudo lhe morre de uma só vez : ficam-lhe v!sceras e orgãos mais resistentes palpitando 
algum tempo no corpo cadaverifado. 
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A minoria, com seus protestos, lembra esses orgãos ai~da vivos em um" organismo 
apparentemente morto. · 

· Ainda hontem o manifesto academico espertava os sei1timenlos conservadores de 
alguns Srs. ·Deputados, que julgavam dever protestar contra pretendidas injurias á 
autoridade contidas em tal documento, e o orador perguntava a si mesmo porque 
esses Srs. Deputados não protestavam contra injurias atiradas ao Parlamento por 
uma atltoridade militar, no exercido de suas funcções. (Pausa.) 

Hontem, o Sr. Deputado Raymundo de Miranda negava a existencia da moção 
assignada por 212 Deputados da maioria, subrogando no Presidente da Republica 
prerogativas exclusivas.- do Congresso, e apézar dos testemunhos dos Srs. Deputado; 
Eduardo Saboya, João de Siqueira e Torquato Moreira, t.odos confirmando a asser-
ção do orador, hoje o.°nobre Deputado por Alagoas insiste em sua negativa, dizendo, 
a exemplo do conhecido jesuita - por a.qui não passou, isto é, á Camara não veio 
tal moção, os Amiaes della não dão noticia. (Trocam-se apartes com o Sr. Raymundo 
de Miranda,.) 

A 12 de dezembro, diz o orador, a maioria, µor maior dedicação partidaria ao 
Governo que em obediencia á Constituição, resolvera transferir ao Preside.nte da 
Republica, por meio da moção a que alludiu, as faculdades que são privativas do 
Congresso de decretar o estado de sitio, de suspender as immunidades parlamentares 
e de pro rogar o ·°.orçamento da Republica. 

A prova disso ·está nos Annaes. Na sessão de i5 . de dezembro o illustre Deputado 
·Mello Franco, dando a respeito espontaneamente o seu depoimento, pronunciou um 
discurso, que terminou pela leitura dos consideranda a seu ver justificativos da moção. 
O orador lê esses consideranda, e os commenta para concluir que, apezar do illustre 
representante de Minas ter appellado para a necessidade indeclinavel em que se 
achava a maioria de oorrer em àuxilio do Governo para este, por si, não assumir !1 
dictadura, a verdade insóphismavel é que essa moção era um golpe de Estado; 

His.toriando a attitude que, para evitar uma tal desgraça, assumira então a 
minoria, de cujos sentimentos o orador foi interprete, · S. •Ex. diz : é certo que o 
Sr. Mello . Franco . apenas nos offereceu como presente regio ·a parte justificàtiva da 
moção; mas o que o orador quer é que a maioria venha dar publicidade a este docu-
mento, desmentindo-lhe a affirmativa de que se planejou o golpe de Estado com o 
exhibir a prova material em contrario. A moção existe, porque todos os jornaes lhf" 
noticiaram a existencia, explicando detalhadamente quaes as razões por que não foi 
ella apresentada. O orador sabe que ella ficou em poder do Sr. Torquato Moreira1 
por declaração proprfa de S. Ex., ninguem ignora que ella foi assignada primitiva-
mente por u2 Srs. Deputados, havendo, entretanto, um que riscou posteriorment"l 
o seu nome. 

A um aparte do Sr. Raymundo 'de Miranda, que se rebell a contra a expressão 
golpe de· Estado, o orador diz que a \liolação do 0 regimen coristi'tucional não terá 
outro nome, e o proprio Sr. Mello Franco declara· que as medidas propostas pela 
moção se justificavam por 'uma necessidade imperiosa, por um caso supremo de 
salvaçã:o publica. Embora a Constituição· não cogitasse de taes medidas , ponderava 
o illustre Deputado por Minas, a moção as suggeria por necessidade ineluctavel, 
e essa confissão equivale a dizer que se rompia a Constituição. 

A maioria estava dispos'ta a abdicar de suas funcções outorgando ao Poder Exe· 
cutivo todas as suas prerogativas, annulando-se, portanto. 

Si a moção não foi apresentada, deve-se á minoria, que aparou o golpe a tempo. 
Vive-se em uma epoca em que tudo se occulta ao povo, subtrahindo-se ao conhe-

cimento da nação tudo quanto os interessa. E' porque se cumpram os preceitos do 
regimen que o orador, á margem da mensagem do Sr. Presidente da Republica, for-
mulou um requerimento, que tende a explicar todos os pontos omissos desse docu-
mento, e que, alén1 da mais, e>tá de accôrdo com o discurso do Sr. Fonseca Hermes, 
leader da maioria, quando declarou ao pedir a rejeição do requ-:>rimerito de informa-
ções apresentado pelo Sr. Barbosa Lima, sobre os actos do Governo praticados na 
vigencia do est·ado de sitio, q1:.e acceitava quaesquer meio8 que ministrassem ao Con'. 
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gresso esclarecimentó·s sobre pontos obscuros d'o documento trazido ao conhecimento 
da Camara. · . 

O orador abre um parentheses nas considerações que vem fazendo para levar 
ao conhecimento do Sr. Presidente da Camara que recebeu um communicado de 
um academico que está . nas g_alerias, declarando-se ' ameaçado de prisão por uma 
a utoridade policial, que· assim apouca e desrespeita a investidura do cargo ' de que 
S. Ex. está investido. 

O orador protesta demorada e energicamente contra a ameaça. - (Pausa). 
O primeiro assumpto de seu discurso é resultante do dever que assiste ao orador 

de provar que o Governo da Republica confabulou com os revoltosos, humilhando-se 
deante dellcs. 

R efere-se ás reclamações dos marinheiros sobre as barcas de agua que lhes foram 
enviadas sob a pressão de um bombardeio. 

Para documentar essas asserções lê os radiogrammas trocados pelos revoltados 
da esquadra e o almirante José Carlos, e os que foram transmittidos ao Governo por 
intermedio do Sr. ministro da Marinha, que se apressou a responder-lhes. São factos 
historicos que não podem ser negados. 

Ainda quanto á amnistia, exhibe novamente os radiogrammas que se passavam, 
para que se evidencie que o Governo agia no sentido de sua concessão. 

Sobre o direito que teem os pa rlamentos qe examinar os actos praticados pelo 
Governo durante o· estado de si tio, o orador entra em largas conEiderações de ordem 
juridica, citando João Barba lho e Alcorta, e fazendo um estudo comparativo entre 

·as constituições prazileiras no lmperio e na Republica, e entre este estatuto no 
regimen vigente e o· pacto fundamental argentino. 

Passa depois o orador a historiar minuciosamente os fusilamentos occorridos a 
õordo do Satellite, examinando a 1responsa bilidade do commandante do destacamento 
que tinha sob sua guarda os depprtados, e citando a opinião dos principaes mestres 
de Direito Penal conclue que o t~nente Mello nem agiu sob o estado de necessidade 
nem tão pouco em legitima defeza . 

Accentuando essa consequencia de sua argumentação, estabelece a co-responsa-
6ilidade do Sr. Pre~idente da Republica no facto criminoso que irroga áquelle official. 

Em meio dessa dissertação, prevenido pelo Sr. Presidente de que estava finda 
a hora da sessão, o orador pede i,; obtem prorogação por uma hora, passando então 
a narrar os factos occorridos na il\1a das Cobras. 

Aparteado pelo Sr. Augusto 1e Lima que diz e~tar sub iudice o ex-commandant1i 
Marques da Roch'l ,_ o orador aliirma que esse militar está sendo escandalosamente 
protegido, o que confirma lendo documentos cuja publicação será ·feita junto ao seu 
discurso na inteJi?"ra. 

Advertido novamente pelo Sr. Presidente de que a hora da prorogação se esgo-
tara, ·o orador ainda obtem outr<t prorogação por meia hora, e depois de demora· 
damente accentuar a responsabilidade criminal dos officiaes implicados nos factos da· 
Ilha das éobras, termina: No Senado dá R epublica, '.disse o orndor, o cesarismo é 
assim mesmo: as lanças o levant'lm, as lanças o abat~m . Em meio do rufo dos tam-
bores, ha sempre a voz das consc;iencias· que se não vendem, a voz dos que se não 
querem prostituir na política. H a a voz dos que preferem o caminho do exilio, dos 
que preferem responder com a vida ás explosões hystericas das coleras militares. 

Nem o atemoriza o exilio nerp o perigo da morte. Para as almas nutridas pelo 
amor da liberdadP, para os que acham a inda no ext·rangeiro o alimento para a 
infelligencia, o exílio não é terriyel. 

Quanto ma is encara as desventuras da Patria, tunto mais o patriotismo se 
acrisola no coração do exilado, ql/e, de longe, acompanha as aspirações, os sonhos, 
os ideaes de liberdade do povo a ~1ue pertence. 

Quem morra deante· das côrtas marciaes, - paisano ou soldado, é o martyr que 
semeia a .revolta. 

O sangue derramado injustarpente pela prepotencia, volta t:m dia á cabP.ça do 
tyranno e dos que lhe amparam ,as violencias. 
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Vê bem que falla para um deserto : todos cerram os ouvúlos. 
Não importa. 
Ha bem poucos dias, em casa de uma familia, teve occasião de se impressionar 

vi"vamente ~ Uma joven de poucos annos de idade, na fiorescencia da mocidade, lhe 
perguntava, olhando como se o orador fôra um phenomeno humano ou algo de 
extraordinario em meio do nosso povo: - Dr., é V. Ex. aquelle Deputado que vive 
a combater o Governo, em defeza dos pequenos e humildes? 

O orador respondeu-lhe : 
Sou eu mesmo, ao que · lhe ella retorquiu : - Mas V. Ex. prega num deserto. 

(Pa·usa'. ) 
Esse grito de uma consciencia juvenil, não affeita ao exame das questões poli-

ticas, lhe fez ver que o orador não falia para os seus pares; brada-lhes, sim, á con-
sciencia . 

Si ella quizer escutai-o, ou si o coração de seus collegas quizer acolher a since-
ridade de suas p'1lavras, bem será para a Republica; mas si elles não o quizerem 
ouvir, nem assim o orador pregará em um deserto, porqua nto escutal-o,hão as almas 
claras de suas patricias, os corações juvenis dos moços que se preparam para as luctas 
politicas, o animo forte do povo brazileiro. 

Odeia as revoltas militares; bateu-se contra ellas quando levantaram o collo no 
Governo actual; mas não odeia menos a tyrarinia dos tribunaes militares, a violencia 
das execuções marciaes. 

Qul!ndo e lias attingem o operario ou o militar obscuro, . seu coração se revolta 
com uma indignação maior do que a que convulsionou a França quando foi da 
execução do duque de Enghien. 

Revolta-o o martyrio inutil do anonymo, do indefeso, da massa igna ra, desses 
liomens do povo a que com tanto desprezo se referiu o commanc!ante Fontoura. 

O grande poet:i de Florença achou no Inferno, no mais abjecto de todos os seus 
Jogares, a·s prostitutas da bajulação, os louvaminheiros a todos que imperam, e com 
elles em torpe promiscuidade os rufiões e os proxenetas. 

Fique registrado o seu desprezo pelos violadores dos direitos do . homem, pelos 
fuziladores dos soldados obscuros, dos desterrados inermes, ·dos anonymos assassi -
nados a bordo do Satellite e nas gehennas da Ilha das Cobras. 

A discussão é adiada. 

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO 

O Sr. Augusto de Lima (1) - ~r. Presidente, releve-me V. Ex. que, antes 
de expender alg·urnas reflexões que ao meu espirito suggere o p1 ojecto em debate, 

faça um ligeiro reparo á peroraçâc com qlle hontem terminou 
3a Discussão do o seu discurso o illustre Deputado pelo Districto Fed.eral, o 

Sr. Irineu M'.lchado. Um repa ro e um protésto condicional. 
projecto 138 S. Ex., em um desses arroubos de eloquencia romantica, 

em que é tão imaginoso como injusto, fel uma objurgatoria 
aos aduladores dos Governos, que para S. Ex. são talvez rodos os que não vivem 
queimando incenso aos ídolos da reacção . 

. Sr. Presidente, os que me conhecem sabem que não tenho esse vicio moral, 
como tambem não soffro essa molestia vesanica, em que o pacient~ se suppõe acima 

(1) Este discurs.o não for revisto pelo orador, 
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de tudo e de todos, unico paradigma de virrudes, prototypo . ou mé>dr.lo em exposição, 
para a imitação das turbas ignaras ou cultas. 

Não sou adulador, nunca o fui. Ha neste recinto numerosos collegas que me 
conheceram desde os verdes annos, e que podem informar ao Sr Deputado que a 
alfi'vez tem sido sempre a nota dominante em meu caracter. Si a allusão do seu 
discurso, fallan~o dos aduladores, visava tambem .a minha peõsoa, S. Ex. está mal 

informado. 
Como representante de Minas Geraes, em cujo nome dou o meu apoio ao Ma-

rechal Hermes da Fonseca, lavro o meu protesto desta tribuna. 
Eu não cedo absolutame'nte ao nobre Deputado, a quem muito respeito, nos 

mais nobres sentin1entos de altivez e de dignidade, sentimentos que zelo e exijo me 
sejam reconhecidos. 

Si S. Ex. generalizou esse baldãQ injurioso aos meus companheiros da maioria,-
náo foi menos injusto e, comquanto não tenha autoridade para fallar em nome delles, 
lavro comtudo o meu protesto, em nome da nossa commun dignidade parlamenta r 
e brios pessoaes. (Muito bem.) , 

Outro reparo farei. açi discurso de S. Ex. no topico em que, respondendo a um 
meu aparte, me exproba ser hostil á mocidade. E' esse, Sr. Presidente, um recurso 
que não é digno de S. Ex. e do seu talento. H avera alguem de equilíbrio e de coração 
que possa ser hostil á ·mocidade? Ha contra e)la somente os que exploram as suas 
paixões, os seus brios, as suas sympathicas explosões. Ha : os que lhe suggerem 
princípios subversivos contra a ordem de cousas, para, á sombra dessa -bella immu-
nidade de que os nossos corações vestem os nossos filhos, fermentarem os odio~ adul-
tos dos despeitados e dos anarchisadores. 

O SR. lRINEU MACHADO _:: E' pena que esta sensibilidade VV. EEx. não a tenham 
diante dos acto~ do estado de sit\o. 

O SR. MANOEL FULGENCIO - V. Ex. é o unico homen puro daqui. Tem o mono-
polio da honra e da dignidade ... 

O SR. lRINEU MACHADO _:.._ Não tenho monopolío. (Ha outros apartes.) 
O SR. PRESIDENTE - Attençãp 1 Peç0 aos nobres Deputados que não interrompam 

o orador. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Esse epilogo da oração do nobre Deputado estava em 

contradicção com o seu inicio. S. Ex., com effeito, começou em um desforço nobr~ 
e digno contra phrases e palavra~ em que lhe pa receu haver offensa á sua pessoa e á 
Camara. Essas expressões estavam consi gnadas no officio de um commandante, 
publicado no Diario Of!icial. , 

Todos viram como o nobre Deputado pugnou pela honra parlamentar que viu 
melindrada naquelle officio. E é S. Ex. quem vem no fim do seu discurso chamar 
aduladores aos seus collegas, cujp ma ndato é tão respeitavel como o seu, e sem ter 
tido destes a menor provocação, ~em que tenha talvez, em relação a nenhum delles, 
a razão que porventura pudesse efplicar a violencia d!! linguagem de que se queixava 
S. Ex. 

O SR. IruNEU MACHADO - ~)uem tem culpa que a sua cabeça tenha a .medida 
da carapuça? · 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - pra bastante que V. Ex. offendesse a um dos meus 
collegas pàra que eu me julgass~ tambem offendido, pela solidariedade parlan1entar 
que nos liga a todos. 

Não duvidarei collocar na ~inha cabeça todas as carapuças que V. Ex. talhar 
para os nossos companheiros dr, rypresentação. 

- O SR. 1 RINEU MACHADO - \'ião talhei carapuça individuafment'e para os meus 
collegas; podem bervir pa ra jornalistas, para qualquer cidadão, para todos em fim. 
E' um dir.eito de critica e apreciação. V. Ex. é de uma susceptibilidade exagerada. 

O SR. AUGUSTO DR LIMA -- O meu protesto é condicional, como disse .no .começo 
do meu discurso . . Si V. Ex. não quiz offender com esse epitheto a seus_ cbllegas ... 

O SR. IRINEU MACHADO - Nqo dou explicações nem sat isfações a ninguem; neste 
terreno é tempo ~erdido; não insista porque póde. ser peior. 
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O SR. AuGus10 DE LIMA ~V. Ex. está ·no direito de dai-as ou ·não. 
Parece-me que o nobre Deputado interpretando mal os apartes com que acom-

panhei o seu longo e . erudito discurso, me -attribuiu a doutrina de irresponsabilidade 
do Poder Executivo e seus agentes nos actos praticados durante e por causa do 
estado de sitio.'. · 

Ha completo engano, e de todo acervo de citações com ·que encheu o seu discurso, 
creia S. Ex. que nenhuma dellas é infensa á doutrina que professei, como lente de 
direito constitucional, e á que sustentei nos apartes que tive_a honra de dar a S. Ex. 
Essa doutrina aliás é pacifica em todos os paizes monarchicos ou republicanos. Nin-
guem aqui fallou em dictadura, em po<leres discrici-0narios ou i'llimitados durante o 
estado .de sitio. Pa1a que citações de autores, principalmente peregrinos, si legem 
habemus? 

Ahi está a Constituição, que limita os poderes, e em relação ao estado de sitio 
restringe á prisão e ao desterro as medidas pessoaes facultadas ao Governo na su.;1 
vigencia . . Está claro que tudo quanto em -relação ás pessôas for alem da prisão e do 
desterro, é inconstitucional e sujeita o Governo e os seus agentes a processo ·de 
responsabilidade. Não ha a menor duvida sobre isso. 

O texto da Constituição é claro. Art. 80, § 2°. 
"Este, porém, (o Poder Executivo Federal), durante o estado de sitio, rest-ringir-

se-ha nas medidas de repressã contra as pe1'soas, a impor : 
1°, a detenção em logar não destinado a réos de crimes communs; 
2º, o desterro para outros sitios do territorio nacional. » 
Eis o instituto constitucional do nosso estado de sitio. 
Ou decretado pelo Congresso, ou pelo Poder executivo, não pode este, s·ob pena 

de responsabilidade, ir além dos dous casos de repressão pessoal. 
Si exceder esse limite, é o Presidente denunciavel perante a Camara e julgado 

perante o Sef!il.do. 
Quanto aos agentes que excederem as ordens e commetterem abusos ·serão sub-

mettidos aos tribunaes e juizes, conforme a competencia de cada um. 
O SR. BJIRBOSA LIMA - Não poderão ser arrastados p~ra o fôro em que responde 

o Presidente da Republica? 
o SR. AUGUSTO DE LIMA - Distingo. 
Sl o Presidente da Republica, por qualquer circumstancia, se mostrar connivente 

com esses actos, a responsabilidade e connexa. 
Isto é do direito commum. 
Mas, si no exercício das ordens ou delegações, houver excesso ou abuso de 

poder, nos quaes r.ão seja connivente o Presidente, antes se rr.anÚeste no sentido 
de ser applicada a lei, então separa-se por completo a responsabilidade. 

e)' SR. BARBOSA LIMA - . Ha um caso, portanto, em que é possível responderem 
todos perante o mesmo fôro privilegiado? 

o SR. AGRIPPINO AZEVEDO - Não nos julgamentos politicos, 
O Sn. NICANOR DO NASCIMENTO - O art. 228 do Codigo Penal diz que, mesmo 

quando o Presidenté tenha dado a ordem, o subalterno não está preso a esta ordem, 
que a responsabilidade é individual pelos actos que praticar . O Codigo é expresso. 

Mesmo quando haja ordem para praticar o crime, o subalterno não está obrigado 
a esta ordem e responde, inrlividualmente, pelos actos que praticou, como se· ordem 
nenhuma tivesse recebido. 

O Sn. AUGUSTO DE LIMA - Já vê o collega que estamos de accôrdo, sem necessi-
dade de recorrer a auctores e paizes extranhos. 

No que não estou de accôrdo com S. Ex. e com a praxe até hoje seguida na 
Camara e no Senado é na necessidade de serem expressamente julgados os actos 
do Poder Executivo praticados durante· o estado de sitio. Disse hontem a S. Ex. 
em aparte e hoje repito : é esta, a despeit9 de tadas as a utoridndes em contra·rio e 
dos precedentes respeitaveis desta Casa, uma praxe abusiva, uma corruptela do regí-
men. E tão convencido estou que, não obstante o respeito que me merece o meu 
nobre amigo rela tor do parecer n. 138, discordo nesta parté de S. Ex., que julga essen. 
eia! o pronunciamento do Congresso em fórma de lei. · 
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Para rriim é certo que o art. 34, n. 21·, da Constituição exclue virtualmenfe qual-
quer acto explicito do Congresso approvando ou desapprovando os actos que o 
Poder Executivo houver praticado durante o estado de sitio. Diz, com effeito, esse 
artigo: 

''Declarar em estado de sitio um ott mais pontos do territorio nacional. .. e appro-
va·r ou suspender o sitio que houver sido declarado pelo Poder· Executivo, ou seus 
agentes. responsaveis, na ausencia do Congresso.» 

Logo, é o que se conclue, nada terá que approvar o Congresso, quando elle 
proprfo houver declarado o sitio. 

Logo, no propri!J sitio, decretado em sua ausencia pelo Poder Executivo, nada 
terá que formular o Congresso quanto aos actos daquelle, porque para tal não 
recebeu attribuição da Constituição, só lhe cabendo promover o processo de respon-
sabilidade do Presidente, quando tenha praticado acros punidos pela Constituição 
e pelas leis. · 

O SR. BARBOSA LIMA - De modo que V. Ex. parece que não está de accordo 
com o que o Congresso fez, quando tomou conhecimf:'nto da mrnsagem em que o 
Presidente da R epublica communicava ter deixado de dar cumprimento ao Accordão 
do Supremo Tribunal Federal, porque ahi o Congresso tomou uma deliberação . .. 

O . SR. AUGUSTO DE ·LIMA - Mandando archivar a mensagem. 
O SR. BARBOSA LIMA - ... sob a fórma espuria de 1:11n bili de indemnidade. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Não temos Bill de Indemnidade. 
O SR. BARBOS'• LIMA - Estou do accôrdo com V. Ex. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - A conclusão do par~cer da Commissão era, si não 

me engano," pelo archivamento da f)1ens agem presidencial, dando conta dos actos 
do Governa,· deixando de dar cumprimento á sentença do Supremo Tribunal. 

O S1i. BARBOSA LIMA - E ai respeito deste facto eu achei que era do meu dever, 
para salvar doutrina que sempr~ professei, declarar o meu voto. Foi longa a decla-
ração de voto, que está publica,da nos Annaes. 

Como eu dizia : é a applicação do brocardo de hermeneutica - inc!iisio 1miu5 
exclitsio alterius. 

A inclusão da approvação qo sitio decretado pelo Poder Executivo importa a 
exclusão da approvação de qualquer outro acto que não aquelle. 

Só por corruptéla, repito, se adaptou a pratica da approvação expressa, a começar 
pela approvação dos actos de 10 e I2 de abril de I892, por decreto n. 72 A, de 5 de 
agosto de 1892, a que se seguiram mais tarde os decretos ns. 273, de 13 de junho de 
1895, 503, de 30 de setembro de 1898, e r.377, de II . de setembro de 1905. 

Tão arraigados estão os habitas parlamentares no nosso organismo politico, tão 
resistentes os precor.ceitos de anfanho, que, apezar do radicalismo do nosso regimen 
presidencial, apezar da lettra cqnstitucional, em que se não encontra essa « att,ri· 
buição » abusiva, mas inutilmenfe exercida pelo Cong.resso, de approvar actos com-
pletos de outro poder, ahi est4 o remanescente, o surnival, tão forte que poude 
resistir á reacção que contra tal c,loutrina se levantou no Congresso Jurídico Brazileiro 
ele 1908. 

Nessa notavel assembléa, o i!lustre jurista Sr. Dr. Augusto Olympio Viveiros 
ele Castro sustentou em bem fund ado parecer a inutilidade da approvação dos acto;; 
cio estado de sitio. 

Recorrendo a um argumento de autoridade, reproduziu as seguintes palavras elo 
Sr. Senador Gomes de Castro : u Não ha na Constituição da Republica artigo algum 
que sujeite á approvação do Corgresso os actos do Executivo praticados em estado 
ele sitio; não ha, nem podia haver, sob pena de recusar-se ao legislador constituinte 
a presumpção de sabedoria, inherente a todo legislador. 

Os actos praticados por cad8r um dos poderes publicas teem seu merito intrínseco, 
valem por si, não . tiram a sua força jurídica da approvação que possam receber dos 
outros poderes. Dentro dos estreitos limites traçados pelo art. 80 tem de se mover o 
Executivo. 

Os netos que · elle praticar iem estado de sitio serão ou conformes ao preceito 
constitucional ou víoladores. des~r p,receito. 
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Si conformes á Constituição, valem por si, tiram sua força da mesma Constitui. 
ção, que elles .,respeitavam, e nenhuma força lhes acarretaria a approvação do Con· 
greS!!º· . 

Si, porún; os actos do , Executivo violaram o preceito Consbitucional, falta ao 
Congresso competencia para approval-os, poniue não deu a Ccrnstituição a nenhum 
dos ·P.oderes por ella creados a facu ldade de a violar, porque isto seria o suicídio. 

Assim,, a approvação pelo Congresso dos .actos do Executivo praticados em estado 
de sitio não teria outrq effeito senão vincular a responsabilidade moral do mesmo 
Congresso á do Executivo e seus agentes responsaveis, não accrescendo novo vigor 
aos actos legaes, 1)em communicando aos il\egaes ,a força jurídica, que lhes fallece. 1• 

Além de não ter fundamento constitucional, er!I tal "-\pprovação, no conceito do 
Sr. Gomes de Castro, muito incoµveniente. Uma vez concedida pela Camara dos 
Deputados, não resta ao cida.dão, que houver sido offendido por um desses actc>~, 
o recurso de promover perante a mesma a responsabilidade do agente, por.que é bem 
de vêr que, tendo ella approvado taes actos, não ha de denunciar , aquelle de <i[uem 
se tornou cumplice, embora ex post de facto, e declarar il)egal e crimino~o o que 
em acto solemne reconheceu ' regu!'ar 'e legitimo. " 

Já vê o nobre Deputado pelo Districto Federal que a doutrina do meu aparte 
não só se funda na Constituição como é muito mais liberal e garantidora dos direitos 
individuaes do que a que se vae petrificando obsoletí'Ul\ente na nossa praxe parla-
mentar. · ' 

Qualquer acto do Congresso, que no caso vertente não fôr para o archivamento 
da mensagem do Executivo ou para decretar o impe,achrl'\ent, é um acto banal, qu<; 
não empresta aos actos do Executivo a mínima virtude e effic~cia. Na sua fórma, 
como nà sua essencia, como a'cto político que é, não estabelecendo prevençã,o de juris-
dicção a qualquer tribunal ou autoridade a quem a lei attribui; competencia para apre-
ciar taes actos e julgai-os em definitiva, esta app~ovação não passa de uma formali-
dade do parlamentarismo, um remanescente ' archeologico de um regímen político 
abolido pela Constituição. ' ' 

Vem muito a ' proposito um , do~ consideranda do acc~rdão de 16' de abril de )898 . 
citado pelo Dr. Viveiros de Castro, no seu parecer já citado: 

« Considerando que, si a garantia do habeas-corpus houvesse de ficar suspensa 
emquanto o estado de sitio não passasse pel9 julgamento po\itico do Congresso, e 'cte 
tal julgamento ficasse dependen,~0, o restabelecimento do direito individual offendido 
pelas medidas de repressão empregadas pelo Goverao no decul"'so daquelle periodo áe 
suspensão de · garanÜas, indefesa fic·aria por indeterminado te~o a propria liberdade 
individual e mutilada a mais n,oqre funcção tutelar do Pode.r Judibiario, além de qué 
se abriria abundante fonte de ' con'Hl~eo~ entre elle e o Congresso 'Nacional, vindo ~ 
ser este, em ultima analyse, quem júlg'àúa os individuas attingidos ' pela repressão 
política do sitio, e os julgaria sem form<i;. ,de P.rocesso e em fôro privilegiado não 
conhecido pela constituição e pelas leis.» (Aparte.) 

Pergunto eu ·ao nobre Deput'ado pelo Districto Federal : A Camara é porventura 
competente para julgar o tenente Mello, commandante da escolta do Sa.te!lite? Póde 
o Congresso, num decreto legislativo, usurpando funcções administrativas, mandar 
submetter qualquer individuo a um processo? Si ,isto não é p'ossivel, como approvar 
a emenda do Sr. Deputado Pedro Moacyr? " 

Figuremos agora que ha agentes da ãutoridade civil envolvidos em factos crimi-
nosos praticados no estado de sitio, verbi gratia o · chefe de p_olicia, os delegados e 
outros agente;;. 

Desde que a nossa ~pprovação comprehendesse táes actos, ficariam os juízes e 
tribunaes competentes para julgar estes funccionarios inhihidos de lhes instaurar os 
processos? 

O SR. BARBOSA LIMA - Si tal approvação valesse por uma amnistia ... 
O SR. AucusTo DE LIMA - Mas, pergunto eu, o Congresso póde, tratando de 

tomar' c·onhecim.ento da mensagem, conceder virtualmente a amnistia? 

DOCUMENTOS 'i'/1RLAMENTARES, V'OL. IV. 23 



- 354 ..... 

O SR. BARBOSA LIMA - Na pratica é o effeito que t,eem tido essas manifestações 
do Congresso. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - A amnistia não póde ser virtualmente decretada; ha 
i:le ser objecto de uma lei especial. E a amnistia já suppõe a exi:stencia de um crime, 
cujo processo possa ter sido iniciado, estar em andamento,_ ou mesmo estar apenas 
imminente. 

O SR. BARBOSA LIMA - Sim, estar imminente; ha pouco tempo ' t,ivemos o caso 
de 23 de novembro, dos marinheiros ainda de armas na mão e já amnistiados. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA (continua a Ih) - Certo que a essas ipterrogações outra 
resposta não se póde dar sinão negativa; porque o nosso acto seria inconstitucional, 
e como tal os tribunaes e juízes podiam desconhecei-o. 

O SR. BARBOSA LIMA - Assim, ~rá preciso redigir um substitutivo á conclusão 
do parecer, nã.o é? Estou sendo arrastado pe!a logica com que V. Ex. vae deduzindo 
seu raciocínio. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - Responderei mais tarde a V. Ex. 
E aqui vai a resposta ao meu eminente amigo, Sr. Deputado Barbosa Lima, que 

tantas luzes, tanta sciencia constitucional tem revelado nos seus di,scursos ... 
O SR. BARBOSA LIMA - Extrema bondade de V. Ex. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - ... e agem mesmo, nos seus intelligentes apartes, 

demonstra mais uma vez, que, comquanto não seja formado em direito,_ conhece, 
como doutor em direito, as nossas questões ccnstitucionaes. 

O SR. BARBOSA LIMA - Muito agradecido; apenas manifesto o desejo de ver 
o assumpto discutido como conviria ao Congresso. · · 

'Ü SR. MOREIRA BRANDÃO - O nobre Deputado parece até um jurista, e é 1e 
facto um constitucionalista. 

1 

O SR. AUGUSTO DE LIMA - E constitucionalista respeitavel. 
O SR. BARBOSA LIMA - O~rigado. , , 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - ,· O Congresso i:ióde, é certo, dar amnistia, mas não 

póde julgar ou decidir sobre o que a Constituição não tiver. submettido á · su,a com-
petencia. 

Eis o meu modo de entenqer as relações do Executivo e do Legislativo quanto 
ao estado de si,tio, cuja decretação, aliás, cabe tanto· ao Legislativo como ao Execu-
tivo, na ausencia daquelle, mas ' não por delegação, sinão por autoridade propria, que 
lhe vem da Constituição. 

,Não pretendo, entretanto, ,que se dê novo curso ao assumpto em debat,e, visto 
como1 não vejo no mome'nto e dientro dos, recursos do regimento outro meio de mani-
festar a Camara o seu voto, de modo a termina,r este já mais que discutido caso. 

yotarei, pois, pela approva'fão do projecto, d~ 
1
accôrdo com o parecer da maioria 

da commissão. 
O nobre Deputado pelo Disrricto Federal, habilíssimo discutidor de direito penal, 

levou hontem grande parte da s~são a discutir o caso do Satellite, para mostrar que 
ao tenente Mello fallecem os requisitos, tanto do direito de necessidade como do <le 
legitima defesa, contra a accusação, que lhe pesa, de ter mandado fuzilar· sete dos de<i~ 
terrados que escoltava. ' 

Esse official do Exercito, que aliás já requereu conselho de guerra, saberá 
defender-se perante os j;;eus juiz,es e si em processo regular se ápurar a sua crimina· 
!idade, não será a maioria, nã1> será o Sr. Presidente da Republica quem se insur-
girá contra a sentença. (Pausa ,) 

Não é verosímil que o Governo que, segundo o ironico topice do discurso de 
S. Ex .. , mandou fornecer agu it a.os marinheiros de morrão acceso sobre a cidade, 
mandasse disparar carabinas contra inermes desgraçados confiados á escolta do 
Satellite. Não · se comprehende que o e"spirito de humanidade, revelado em face da 
maruja, degenerasse em alto mar. 

S. Ex. referiu em tom sen,timental que as suas pfavras, ás quaes a S. Ex. se 
afiguravam surdos os nossos ,oi.ividos, iam despertar no recinto dos lares vozes ami-
gas, que lhe levavam ao coração, bem f-0rmado o conforto de seus applausos. 
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Senhores, todos nós que defendemos idéas, causas, com , a alma cheia de con-

fiança na sua justiça, temos os nossos amigos obscuros, temos por nós tambem uma 
parte da mocidade, temos tambem nos lares vozes sympathicas que nos enchem de 
conforto na obra, por vezes espinhosa, espinhosissima de estar ao lado do poder con-
servador da sociedade (apoiados). Tambem os teve e t~rá o Sr. Presidente da Repu-
blica que, nos dias afflictissimos que se segui.mm â tragica manhã de 23 de nove11)-. 
brb, poude garantir a .esta 1população alarmada, aos lares cheios de angustia-, ' na 
imrriinencia de um bombardeio, a segurança de gue esses .!ares seriam mantidos 
integras e a cidade não seria arrasada pelas balas assassinas e barbaras do Minas 
Gemes e do S. Paulo-. 

Tambem S. Ex. "tem a sympathia desta população tanto mais quando, militar 
destemido, tendo mesmo o destemor como dever profissional, todos c0mprehendem, 
muito penoso lhe seria sopitar,, abafar em seu peito os impetos, os estos do dever 
militar, para fazer valer sua auctoridade deante de subordinados com anuas revol' 
tosas nas mãos e ameaçando de poder a poder o Presidente da Republica. 

Todos comprehendem : .para defender as nossas vidas, os nossos lares, uma popu-
lação ii1teira, quanto sacrificio lhe seria precisei, sacrificio talvez muito maiO'r que 
a gloria, a que se referiu o nobre Deputado pelo Districto Federal, do exílio, que 
sempre falla á imaginação, que sempre desperta symp~thia . S. Ex., parecendo ceder 
á fraqueza, foi muito mais valente do que mandando, como lhe era possível mandar, 
metter a pique os dous « dreadnoughts » nas aguas da bahia desta capital. O 
heroísmo não é só dos que supportam desterro sonhando com a felicidade da Pafria 
longínqua; o heroismo tamb-em está em parecer fraco: é o supremo heroísmo dos 
verdadeiros fortes ! 

(Muito bem; muito bem.) . 

O Sr. Barbosa Lima (*) - Sr. Presidente, eu não i;retendia, por fórma 
alguma, voltar ào debate a proposito de projecto que conclue pela approvação dos 
actos praticados pelo Sr. Presidente da Republica na constancia do estado de sitio; 
sou, porém, de novo conduzido á tribuna por uma explicação dada pelo honrado 
Sr. Ministro das Relações Exteriores, no Diario Official de domingo. 10 do mez 
corrente. S. Ex. dignou-se de tomar em consideração uma affirmação por mim pro-
duzida nesta tribuna, quando aqui discutia o projecto, ora em terceiro turno do 
defate que lhe assigna o Regimento da Casa. 

Foi com surpresa que, ao abrir o Diario Official na manhã de domingo li a 
declaração. categorica, firmada pelo Sr. Ministro 'das Relaçõês Exteriores e homolo-
gada e approvada pelo Sr. Presidente da Republica. 

Devo c\esde logo dizer que muito me penhoraram os termos em que essa decla-
ração está redigida. Felicito-me por tel-a provocado. 

Quando o fiz (consta do meu discurso), declarei que era com verdadeira dor, 
com verdadeiro pezar, que eu trazia á tribuna a informação absolutamente fidedigna 
que me havia sido éspontaneamente dada a proposit·J do ltituoso episodio tantas 
vezes tratado na imprensa desta Capital e apreciado na tribuna desta e da outra 
Casa do Congresso Federal, ba!'baro incidente em que foram sacrificadas as viâas 
de alguns desterrados, confiados á guarda de agentes do poder publico. Recordo 
propositalmente os termos com que trouxe á tribuna esse depoimento necessario porque 
nunca me poderia passar pelo espírito que o eminente brazilei.ro, collocado ha nove 
annos á frente dos negocios do Ministerio do Exterior, nunca me poderia passar pelo 
espirita, não poderia encontrar agasalho em meu coração a suspeita, que eu rei;iellirir.i 
.desde logo, de que o glorioso brazileiro pudesse t.er a rninima connivencia com os 
barbaras attentados, com sua estupida . carniceria que, até hoje nenhum argumento 
póde justificar, nenhum discurso póde exculpar, nenhuma defesa póde conduzir o senti-
mento nacional a se conformar com semelhante manifestação de inaudi_ta crueldade. 

'' 
(*) Este discuri:p n'ão foi revisto pelo orader. 
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Ago,ra que eu tenho sob os meus olhos a declaração official, publicada no diario do 
GoMerno, corre-me o dever, e por isso me acho na tribuna, de tomai-a na consideração 
que merece, analyl)ando-a nos seus termos, nos seus propositos, nas suas consequen· 
cil!s, no sentido immutavel das suas affirmações, naquillo que · reflectem, acaso e 
involuntariame.r:ite, a verdade insophisma~el dos factos. 

Primeir;o, a <eontestação diz qwe a informação dada ao' Sr. Deputado Barbosa 
Lim,a é inteiramente inexacta e que o Sr. Ministro do Exterior, já em tempo, fizera 
desrnentir semelhante invenção em todos os jornaes desta Capital. 

A informação ou a invenção, como S. Ex. chamou, nascida de murmu·raçõcs 
inconvenientes e anonymas,. estas eu não as traria para o recinto do Parlamento. O 
que eu ,disse . ~ bem. diverso ·de ··invenção, é uma informação expontanea, fidedigna, 
que me fo1 trazida sob o imperio de impressões que tambem partilhei no momento 
em que dava a honra ·de communic:;il-a, a mim, representante da nação, animado dos 
mesmos intui~os conservadores que animavam aquelle que me dava essa honra_ em 
tal mome;1to. 1 

1 
Tratava, Sr. Presidente, de· examin ar, de indagar, de inquerir porque é que o 

governo, o chefe do Estado/ em summa o Presidente da Republica, se obtinava ~m 
não áar cumprimento á lei e aos proprios termos da ,sua mensagem relativa ao caso 
da Satellite, isto é, em não. promover o processo, a indagação judicial perante o fôr;:i 
competente, em conselho de investigação, em conselho de guerra, afim de que a 
verdade resaltasse, as responsabilidade se definissem e fossem apuradas a proposito 
do nefando caso. 

Ror .que razão se obstinava o Governo em recusar á opiniã'O naciona l essa neces-
saria satisfação, em negar á ·posteridade a satisfação que ella ha de exigir sempre, 
toda vez que se tratar de analysar o que foi o actual gi;>verno? 

Era o que perguntavamos e~ e o meu integro e honrndo interlocutor, personagem 
da mais al~a .responsabilidade nos , Sl!lpremos conselhos do Partido Republicano Con-
servador, home;n incapaz de faHar á verdade e de levantar tão levianamente uma 
calµmnia. ' ' 

E' visto, é intuitivo que eu não fa ltaria ao respeito a mim mesmo ao ponto de 
vir dar pasto á intriga, de vir declinar um nome quando se me honrava com uma 
confidencia motivada unicamentf) pela coincidencia dos propositos que nos levaram 
a desejar c;oll.ocar ,o Governo <li! Republica acima desse deploravel caso. Dizia·me 
o honrado oorreligionario do Sr, Pres)dente da Republica, o integro correligionarío 
do Sr. qarãq do Rio-Branco, q,ue o Marechal estava inclinado a mandar submetter 
a conselho de investigação o cornmandante da escolta que acompanhou os desterrados 
a bordo do Satellite, promovendp contra elle o respectivo processo militar, pois qu~ 
o Sr. Presidente da Republica entendia que era do seu dever não consentir que ficasse 
nas trevas esse nefando caso. ' 

O Sr. Ministrn da Guerra, porém, entendendo que lhe sobrava autoridade para 
dizer, em ultima instancia, sob~e o caso, administrativament~, era de parecer que 
tinha occorrido o caso de necessipade, de força maior, e relutando, em virtude dessa 
reflexão, em concordar com o Sr. Presidente da Republica. 

Toda\'ia, IP.vado r.elo amistosp debate que em Palacio se instituiu, nessa occasião1 
acabara por dar o seu assentimento, a concordar que, de facto, o melhor que podia . 
haver para o prestigio politico dp actual Governo era fazer cumprir a lei, submetter 
a .conselho de investigação o tenente Mello e que, nesse momento passando no apo-
sento em que se achavam esses magnatas da situação o Sr. Ministro das Relações 
Exteriores, o meu fidedigno infprmante acreditou que encontraria na palavra e no 
voto do Sr. barão do Rio-Brancc• um apoio mais vigoroso e ma.is insistente, para que , 
triumphasse definitivamente o seu conselho, destinado (nisso toclos estão de accôrdo) 
a prestigiar o Governo de que tO\:los eram e são correligionarios. 

1 nfelizmente, consu'1tado sobre a conveniencia e a necessidade de se instaurar 
esse conselho, o Sr. barão do Rio-Branco, com grande surpresa desse eminente patri. 
cio, desse honrado compatriota, que me distir:iguiu com essa confidencia, porque sabia 
que os meus propositos eram iguaes aos seus, 9 Sr. barão do Rio-Branco, com grande 
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surpresa do 'meu informante, alvitrou que não havia motivo para semelhante diligencia, 
que o Govemo não pvdia J!larecer fraco, cedendo á· grita <la opposição, capitulando 
deante de exigencias que, wma vez victoriosas, o debilitariam, que o facto não tinna 
as proporções, nem a physionomia, que a paixão partidaria da opposição ' lhe em· 
prestava, que era um facto frequente, urn episodio vulgar, occorendo muitas vezes 

·em alto mar, até em navios mercantes, cujos · capitães, em momentos' como aquelles 
em que se encontrou o tenente Mello, teem a utoridade para adoptar me'didas do mais 
extremo rigor, .que nos pa izes mais cu.ltos eram innumeros os factos analogos áquel-
l es~ e, portanto, não opinava, como aliás esJ!lerava o meu honrado iniormante, nem 
de accôrdo com elle, nem de accôrdo com o Sr. M>nistro da Guerra, nem de accôrdl) 
com o Exmo. Sr. Presidente da Republica. 

Agora, Sr: Presidente, fica a opinião publica suspensa entre a palavra do hon-
rado Sr. Ministro das R elações Exteriores e a palavra desse erninente cempatriota, 
correligionario ardoroso do Sr. Marechal Hermes. · 

Mas, dessa perplexidade sahirá o espírito publico, concluindo num sentido oti 
noutro, acatando mais este do que aqueUe, acreditando que a veracidade está antes 
deste lado· do que daquelle, si a mystificação que por demais perdura vier a terminar, 
pond-0-nos por actos aquillo que ta ntas vezes nesta e na outra Casa do Congresso 
Nacional, e afinal, no diario do Governo, se tem dito por palavras. ' 

Porque, Sr. Presid.ente, entre as armas é os barões assignalados, a vercl'áde é 
esta: todos querem o conselho de invéstigi')ção. O Sr. Presiden'te da Republicà (é o 
Sr. Barão do Rio .Branco quem o diz) quer o conselho ' de guerra; o Sr. Min•istro das 
Relações Exteriores o quer. Como? ,. 

Sobre o caso 'do Satellite (palavras do Sr. Barão do Rio Branco no Dia.rio Offe-
cial a que me venho referindo), sobre o caso 'do Satellite, fallando em particular com 
o Sr. Presidente da •Republica, foi o Sr. Barão do Rjo Branco de parecér «que o 
com mandante do destacamento ' devia (não diz que conviria, que ' seria mais conve-
niente : devia) devia responder a conselho de guerra ... '" E accrescenta (agira offi-
clalmente, não é mais a bisbilhotice de esquina, é o Sr. Ministro das Refações Exte• 
riores que affirma) «como esse official pedi1'a ». 1 

De modo que temos aqui a palavra dei Governo dizendo que esse official devia 
responder a conselho de guer,ra, que esse · offidal pedira o conselho de guerra, e até 
(termos da declaração; a Gamara dará Ioga com o peso gtammatical que esse voca-
bulo tem na declaração redigida pelo Sr. Ministro das Relações' Exteriores cem o 
cuidado e o saber com que S. Ex. ·redige todas as notas de~tinadas ái publicidade) até, 
diz a nota, ponderou · o Sr. Barão do Rio Branco, os que foatam 'em legitima defesa 
são subrnettidos a processo e julgamento». 

«O Presidente da Republica, diz a nota, manifestou-se de inteiro accôrdo com 
essa opinião. n 

De modo que é,. Sr. Presidente, tlm a verdadeira ll crtidelt'issima fttmisterie, uma 
destas rude;; mystHicações ! E' preciso libertar o PresidC'nte' da 'Republica (apoiados), 
é pr·eciso alforrial-o desta compressão insupportavel ! S. Ex. quer que o official res-
ponda a conselho; o official pede ; o Ministro das Relações Exteriores diz que deve, 
quer .e pede ... E não se faz! Porque ? 

Si se fizer a investigação ou indagar da veracidadP. dessas informações é inaba-
lavel, inconcussa, irrefra'gavel, inexpugnavel no viger de seus conceitos. Si · não· se 
fizer, S. Ex. que me perdoe, é que o meu honrado informante tinha ainda "1ai's raz'ã0 
do que suppunha,. quando commigo lastirnava que o Preside1ité da Republica tão 
contraditoriamen,te procedesse, mandando submetter a consellio de inve'stigaçáo o's 
implicados no nefã ndo caso 'da ilha da$ Cobras e não mandande submetter a con-
selho de investigação os implicados no caso, igual'mente nefando, do Sat'ellite . 

Portanto, Sr. Presidente, da perplexidade em que fica o meu espírito, perfeita-
mente equilibrado, á balança de uma de cujas conch'as está a respeitali>ilida'de do meu 
informante e na outra, a respeitabilidade da palavra do digno Sr. ministro das 
Reiações Exteriores, essa perplexidade terá elementos para fazer inclinar a l'lalança 
em um sentido ou em outro, quando a realidade dos fac~os vier a coincidir com as 
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reiteradas affirmações em que as palavras aber·ram dos factos, divorciadas delles, 
Iuaibriando a credulidade publica e reaffirmando uma impoteHcia verdadeiramente 
deploravel nos orgãos, do Governo que quer, diz que quer, mas que não fáz, pare-
cendo que não quer. 

Eis a verdade, diz a nota, do que se passou na , conversação do Cattete logo 
depois da primeira discussão havida no Senado. Note V. Ex. - logó depois da pri-
meira discussão havida no Senado. 

Que discussão foi essa? Que tinha havido no Senado? 
O eminente brazileiro Sr. Senador Ruy Barbosa, tendo em mãos um documento 

official, como é a mensagem de 26 de maio, relativo ao caso do Satellite, analysára 
este triste documento e levára ao espirita publico a convicç'ão de que se tratava de 
um destes crimes a cuja repressão o Governo não podia deixar de dar 'o peso da sua 
iniciativa, providenciando para apurar as responsabilidades e castigar os delinquentes. 
Foi em seguida a este discurso que o honrado Senador Sr. Urbano dos Santos ge 
levantou na tribuna do Senado para as~everar aos seus pares e ao paiz inteiro que 
o Sr. Presidente da Republica não dava a sua connivencia, o seu assentimento, a <•la 
acquiescencia aos delictos perpetrados a b'ordo do Satellit'e e que se achava autorizado 
a informar, ao Senado e ao paiz que os officiaes envolvidos naquelle feio caso iam ~er 
submettidos a conselho de investigação. 

Pois bem, depois do Sr. Senador Urbano dos Santos ter isto affirmádo, dizendo-se 
autorizado; vem a ?alavra do Sr. Rio Branco dizenda 'e a declaração official corroborar 
que de facto S. Ex. estava diwndo aquillo que se tinha passado, isto é, que o Sr. 
Presidente da Republica era de opinião que mesmo os que allegam a legitima defesa 
devem responder a processo e, por isso, os officiaes 'em questão deviam ir a conselho 
de investigação, de guerra. · 

Termina a déclaração com 1 o seguinte : «A' presente declaração, antes de ser 
dada á imprensa, foi lida e approvada pelo Sr. Presidente da Republica. » 

São palavras que devem ser postas entre aspas no meu discurso; são as palavras 
do Sr. Presidénte· da Repuôlica e;irnradas no argão do Governo : «foi lida e appróvada 
pelo Sr. Presidente da Republica. » 

O 'SR .' PEDRO MoACYR - i\ !]Ota é pois ·do Sr. Presidente da Republica. 
O SR. BARBOSA LIMA En fassant, deploramos que a nota que antecedeu a esta, 

publicada na columna ao lado e assignada pelo Sr. coronel Fontoura, não tivesse sido 
lida pelo Sr. Presiilente chi Repuplica.' e por elle approvada. ' 

O SR. ]osÉ CARLOS - Não 11pprovou, estou, certo. 
0 SR~ BA0RBOSA LIMA - Qs termos ' da nota redigida pelo Sr. barão do Rio 

Branco e os termos do officio r~digido pelo Sr. commandante de ,um regimento rie 
infantaria, nesta Capital, dizem muito eloquentemente sopre as duas correntes, que 
trabalham os circulas officiaes. (Exhibe o jornal official.) 

Uma se sobrepõe (indica a aolumna do jornal) : são a.s armas, a que me referi, 
indo pedir ao cantor dos Lusiàdas o seu suggestivo verso; são «as armas»; do outro 
lado, são os « ,barões assigna1adO$ ». 

«Esta nota é feita muito excepcionalmente, não se julgando o ministro das Rela-
ções Exteriores na obrigação de rectificar sempre e, portanto, de publicar as opinões 
que particularmente possa ter». 

Peço licença ao honrado C<:>mpatriota para divergir de S. Ex. quanto á esse 
adwirbio particularmente. 

Não era a opinião que particularmente S. Ex. pudesse ter tido : era a opinião 
de um ministro no alto conselho da direcção governamental, a proposito de um caso 
em que ella podia preponderar, tendo o peso inegualavel que tem no seio do Governo 
da Republica. N'ão é tão partict1lar assim quanto S. Ex. modestamente quer fazer 
.crer. 

Por outro lado, deixo exara40~ na acta dos nossos trabalhos os meus profundos 
agradecimentos pela excepção com que fui distinguido e pelos termos cortezes em 
que a nota, que 'acabei de ler, está redigida. 

E dou-i:ne parabens por ter . conseguido que officialmeÍ1te o Presidente da Repu , 
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blica viesse declarar a sua. op101ao «que esse official deve ser submettido a conselhó 
de investigação e a conselho de guerra>>, de onde se conclue que, ou nós que isso 
pleiteavamos não estavamos manifestando nenhuma mesquinha malquerença contra 
esse meu · camarada de •classe, ou o Presidente da Republica manifesta ' tambem essa 
malquerença no pedir o conselho de investigação e o de guerra, si malquerença ha eia 
par-te de quem quer que seja. 

O SR . JosÉ CARLOS - Ha ainda uma outra conclusão: e é que, quando o Mare-
chal segue sem ser aconselhado., anda cer'to. · 

O Sll. BAllBOSA LIMA - E' a impressão que se vae tendo nos círculos daquell<!s 
que nãn querem de S. Ex. favor algum e outra cousa não desejam sinão que S. Ex. 
governe de accôrdo com a Constituição e as leis, para bem da nossa patria. 

O SR. JosÊ CARLOS - Muito bem. 
O SR. BARBOSA LIMA - Dada esta explicação necessa ria, e que sóm~nte adiei 

porque na sessão de hontem e de ante-bontem não se me deparou opportunidade 
alguma para fa7.el-o, irei a outro ponto que reputo de relevancia no debate aberto , 
pelo projecto relativo ao estado de sitio. 

Sr. Presidente, não me foi dado tão pouco enéontrar ensejo, depois do discurso 
que aqui proferi a 6 de setembro, na intercorrencia ,. de dous dias sem sessão nesta 
Casa, para protesta r, como protestaria, · si isso me fosse dado, contra as scenas de 
que foi theatro este recinto e scenario, Jogo após, as cercanias do edificio em que 
funccion a a Camara ' dos Deputados. 

Quando terminava o meu discurso, em que nenhum appello havia feito, nenlrnl'i 
prorosito de minha parte existia solicitando appfausos, algun s echoaram ' em uma 
das gale\ias desta Casa. 

A Mesa, cumprindo o seu dever regimental, fez immediatam ente a adverte!'ci:i 
conhecida. 

Mas, logo depois, Sr . . Presidente, a Mesa foi exautorada, a Camara ficou ~eprl
mida, e uma evident'.e ameaça pairou sobre todos quantos concidadãos nossos queiram 
vir ás tribunas, ou melhor, ás galerias desta Casa, ouvir os oradores da opposição. 

, Da mi~ha parte deploro profundamente ter sido causa, involuntaria de que fossem 
aggredidos pelos esbirros de um partidarismo esurio e estrabico alguns moços, cuja 
presença nas galerias dessa Casa, ou sejam da minha opinião, ou sejam da opinião 
contraria, é sempre um motivo de desvanecimento par.a o orador que se dirige :i.os 
seus concidadãos. 

Deplorb que a Mes::i da Cam\lra dos Depu'tado,; não nos possa dar o g rato espec-
taculo que nos proporcionou no Governo do Marechal Floriano e de Prudente de 
Mames a Mes~ que em cada um destes momentos presidiu os trabalhos desta Casa. 

Em um caso, havendo sido um Deputado, representante do Estado de Minas, 
o Sr. Dr. Benedicto Valladares, maltratado com palavras por alguns moços exalta· 
dos, que entenderam lhe dever tomar satisfação pelo conceito que dest::t tribuna havia 
emittido, em •relação ao Exercito Nacional, foram esses moços, isto ê. foram aquelles 
que de alguma sorte faltaram com o respeito a uin representante da Nação punidos, 
sendo presos e desligados d'a Escola Militar. pelo g overno do Sr. Marechal Floriano'. 

Em outra occaslãb, sendo presidente o Sr. Rosa e S,ilva, tendo havido um~ mani-
fest:.1ção menos respei,tosa por ' parte de uma 11ut?ridade subalterna para com um 
rep1•esentante do Poder Legislativo, o Sr. Deputado que era então, Senador que· é 
hoje. o Sr. general l'.rancisco Glycerio., requereu que a Camara suspendesse as suas 
sessões até que fosse devidamente desaggravada. O Sr. Deputado Belisario de Sou '-ª 
apresentou um requerimento tiiitigando os te.rmos do primeiro fu·ndamentado pelo 
então representante de S. Paulo, e o presidente da Camara, suspendendo a sessão, 
foi pessoalmente ao chefe do Poder Executivo e de lá voltou com a demissão do dele-
gado de policia, recomeçando a Camara, só então, a funccionar (applausos) como 
pode.ria e deveri a estar funccionando agora. ' 

V. Ex., Sr. Presidente, não terá esquecido que hR bem pouco tempo houve quem 
da tribuna desta Casa apontasse uma arma de fogo , gesticulasse, ao menos, com 
uma arma de fogo na:s mãos, visivelmente contra· determinado representante da Nação, 
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e aqui no recinto dé~se apartes menos respeitosos. E qye SL1ccedeu ~ ql!leln assim de~
acatava este Poder, cada vez mais enxovalhado que vae sendo o poder Legislativo? 
Foi ser premiado; dahi o ter crescido esta onda de desrespeito continuo, o ter-se 
formado esta atmosphera de achincalhe á Camara dos Deputados a ponbo de, por 
factos de que só a Mesa poder.ia conhece·r, que só ella poderia autoar, qme só ella 
regularmente poderia processar, serem conduzidos á enxovia de varioas delegacias 
desta cidade determinados espectadores, autoando-se aquelles que não estão de accôrdo 
com a situação politica e quantos applaudem , aos representantes da opposição. Esta 
não podia deixar de como faz, pela minha palavra, · de lavrar• o seu protesto e de 
insistir para que a Mesa da Camara faça valer a sua autoridade como primeiro repre-
sentante desta assembléa, sendo autoados sob a sua direcção, por deliberação só 
sua, aquelles que na" galerias, no recinto quando não sejam Deputados, nas tr~l>unas 
ou em FJUaesquer , outros pontos desta sala, falttm ao respeito devido a .representante·s 
da j'fação,' delinquindo contra a nossa lei i.nterna; mas não que aqui, nas aguas de sua 
jurisojcção,, yueir'am exer,cer a 'pirata ria partidaria os agentes mais d~salmados de 
uma autoridade desmedida, que pensa em intimidar. aquelles que teem coragem de 
expender as mesmas opiniões manifestadas pela opposição neste recinto. 

. O 'SR. ANTUNES MACIEL - , Dá licença par.a um - <jparte? Ainda não tive ·occasião 
de communicar a V. Ex. que a Mesa da Camara já pi;ovidenciou para que semelhante 
facto não se r.epita. 

O SR. PRESIDENT~ -· Eu ia precisamente informar ao dig;no orador que, ainda 
hoje, a Mesa da ·Camara tomou providencias nesse sentido. 

O SR. BARBOSA LIMA - Faço votos pa•ra que as pro.videncias tomadas por V. 
Ex:.> representante da Nação, que já o era nos tempos a que me referi, tenham a 
mesma efficacia, produzam o mesmo resultado que produziu a intervenção do Presi-
dente Rosa e Silva no incidente ~ que me reportei. 

E dou parabens a V1 Ex., ~r . . Presidente, á Camara,, ao paiz, ao Govern0, dou 
parabens ao Sr. Marychal Herrr1es por não ter sido S. Ex. dolorosamen~e suq;ir.e-
hendido como ,o foi o Sr. Nilo Peçanha por occas,ião dos acontecimentos de 22 de 
setembro, no ,largo .de S. 1'.ranscisco d~ Paula. 

Nós já tei:nos lições bem a111argas e .bastante numerosas . que nos ensinam os 
perigos que ha em confiar; a m'lnutenção da or,dern publica .a anonymos recrutado• 
na bôrra da cidade. 

Foi por terem vindo policiar o largo de S. Franci~co, por occasião de uma mani-
festação menos disrreta da mocidade academica desta Capital, ·foi por terem vindo 
então ao largo de S. F;ancisco· indhriduos do j.aez de Turquinho e Bacuráo, foi po~ 
se ter entregado a entes desta especie o policiamento dos lagares publicas e a exe-
cução das medid <1s de ordem, destinadas a conter o horrível assassinato de duas 
i'ndefesas crea~ças, naquella sinistra jornada, que ficou, em nossa · hostori a contem-
poranea, conhecida como "Pritr]avera de Sangue 1>., 

E isto, Sr. Presidente, podi<t ter occo1rrida agora, porque, assim como eres ou 
quatro chamados "agentes de segurança pt1blica >>, capangas de um partidarismo 
indiscreto,· bravi, daquelles que 'IS autoridades• procuravam reprimir •em determim1da 
epoca da historia da. Lomb,ardia, apaqhes privilegiados pela solidariedade pq.rtidaria, 
a yasa da cidade, ernfim, assi!ifi como esses tres ou quatro esmurraram, no co~redor 
da escada que desce daquella galeria para o lado do ·mar, ·esbardoaram um inoffen-
sivo adolescente, podiam, com as lições, tão dP.pressa por outros esquecidas, cle Baw.· 
ráo .e de T"rquinho, teP ido mais longe, dando Jogar a que ·estivessem, na hora pre-
sente, ·a representação nacional e o Governo desolados e enlutados por. uma. scena 
inaigna da . nossa civilização. 

Esta era; a segunda parte necessaria do meu discurso. Era a primeira occasião 
que .se ll\8 deparava para protes.tar, nos termos em que acabo de fazer, cm1trà · 11s 
incidentes motivados pela pretençii.o, que não me ' parece descabida, desarrazoada, de 
alguns moços, vindo ás galeria\> desta · Camara ouvir· os raros oradores que, no 
deserto que a indiffe·r·ença cre01.1 na seio desta assembléa, aincla teern opiniões ~ 
expender, conceitos a e~ittir, ,idé;is a defender. 
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A Gamara cjeve se 'seAtir sat isfeita quando as galerias - 'espontarieàmente -

se enchem, pórque é signal de que o po.vo acompanha· os nossos trabalhos, pedindo 
a cada um de n<)s., segundo a parte de responsabilidade que lhe é propria, os· ensi-
namentos que se · podem pedir aos' homens publicos com o necessario sentimento de 
seus deveres e de suas ·funcções. 

O SR. JosÉ CARLOS-O povo tem seu juizo formado a respeito de cada um de nós. 
O SR. BARBOSA LIMA - Terceiro ponto de meu discurso, que me vejo obrigado 

a encartar ne.ste debate - e não me parece que assim me afast'e do Regimento. 
O projecto em debate refere-se a actos praticados na constancia do estado de 

sitio ou que poderiam 'acaso ter sido praticados e, todavia, foram perpetrados abusi-
vamente no decorrer da legalidade que ahi domina. 

Refiro-me, Sr. Presidente, á noticia dada por um 'orgã<i da imprensa diaria 
inswspeffio ao · governo actua:li. ' . 

Quero fallar da noticia e do protesto 'formulados pelo Jornal ·do B~asi'.l a proposito 
aao 'tentativa · de greve des motorneiros, dos empregad~s de tramways' e de automo-
veis desta Capital. ' 

A Camara sábe, o 'paiz inteim sabe que r9 ou 20 cidadãos, no goz.o ·dos direitos 
que o art. 72 da Constituição lhes assegura, não estando suspensas as gara.ntias consti-
tucionaes, ' foram 'abusivamen~e detidos : por u-m d'elefr~do · e~ergumeoo e crimino-
samente deportados, sem forma nem figura de processo, pa•ra a Colonia Coreccional, 
i·sto é, para um estabelecimentb para onde s'ó podem ser levados os i ndiviauos· devi-
damente julgados de accôrdo com as leis que lhes deputam semelhante sitio para 
purgar os delictos em que houverem •incorrido. ' 

O Jornal db Braúl não está contaminado de o'pposicim~i'smo aggressivo; o 
Jornal do Brasil não e5~lí. ihquioad© de qualquer eiva de malevolencia para com o 
governo do Maredial Presidente da Repub.lica; Ó• Jornal do Brasil é orgão profunda-
mente catholico na accepção generica do vocabulo, rsto é; orth~doxo, cujas opiniões 
são perfeitamente ·110rmaes, fazem regra para o •typo de legalidade que nos governa 
no momento actual: o Jornal do Brasil~ cujo principal responsavel é Úm eminente 
Senador da Repuo!ica, um dos, proceres do Partido Conservador, um politico jámais 
acoimado de opiniões tendenciosas ou de predilecções radicaes, o r typo do conservador 
encasulado nà instifoição mats conservadora que a activ'idade humana conta hoje 
no planeta, inteiramente identificado com as aspirações e tradições da Igreja Catho-
lica, o St. cond~ Fernando Mendes, Senador da Republica, coronel do Éstado-Maior 
do Partido Conservador e da Guarda Nacional, no Jornal do Brasii, dá o peso de 
sua au:toridade incontestada na seguinte ' exposicão quE. éu !erei pa ra que amanhã 
algum Taine, que queira fazer a: ps'yclíologia desta época, algum Aulard, que queira 
escrever a chronica :deste mornento po!iüco, possa encontrar na documentação, com 
que hecessariamente se ha de arm'ar, elementos que o comduzam a conclusões mais 
seguras, por isto que não procedem dos arraiaes opposicionistas e não são portanto 
improvisadas pelas coleras partidarias que costumam, ao que se diz, collocar a razão 
de um lado e os concertos opposicionistas do outro. 

O Jornal do Bra.sil d~ 15 de setémbro : « Aindii a g~éve - Remoção de presos 
par.a a Colonia de Dous Rios - Appello ao Sr. Presidente da Republtca. " 

Nós já sabemos esses appellos em que dão . . E' cdmo a ' ordem de mandar a con· 
selho de investigação ou de guerra os officiaes. 

E' um est3dn d'e impotencia por parte do Sr. Presidente ela Rei:;ublica que torna 
esses appellos vãos, absolutamente vãos. Quasi que · parece um appello de almas do 
purgatorio a pedir missas. 

"Os pre'sos ch"oravam copiosamente ... >>. Alé parece rhetorica de opposicionistas ! 
·"Os presos choravam copiosarn·ente.' .. "·Parece' um opposicionista a appellar para 

a sentimentalidade doentia das turbas captando applausos interesseiros no desejo 
de ser reeleito. Aduladores da multidão - parn empregar' a phrase tão grata a todos 
quantos, demasiadamente apaixonados, acreditam, un~ por um, outros por motivos 
diversos 'que nem opposiéionistas nem governistas podem ter razão. 

Diz o Jornal do Brasil: «Não se explica sinão como uma rematada violertcia ... " . 



:362-

Rematada violeneia ! Não é violencia simples, é rematada vialencia. 
" .. . agora_ já confirmada pelo proprio Sr. chefe de Policia ... » 
De modo que o Dr. ch_efe de Policia sabe das violencias, sabe que são rematadas 

e confirma as rematadas violencias. E,' opinião do Jornal do Brasil. 
,; remoção para a Colonia Correccional de Dous Rios ... » (M) 

"Não sé explica, sinão como uma ~ematada violencia, agora 1a 
confirmada pelo proprio Sr. Dr. chefe de Policia, a remoção p;:tra a 
Colonia Correccional de Dous Rios de implicados na gréve ultimamente 
abortada.» 

Coth taes parteiras, faiseuse d'anges, não era possível deixar de abortar fosse 
o que fosse. 

"violencia inutil.. . (lê) 
"Violencia impensada e inutil, porquanto nada mais havia de anor-

mal, visto não ter o pessoal effec'tivo adherido' ao projectado movimento, 
de que somente tomaram a iniciativa poucos reservistas e varios ·dis-
pensados do serviço. » 

Parece um rosario de epithetos catç.logados por um opposicionista. 
(Cóntinúa a 11r) 

" Violencia clamorosa e iníqua porque ~epresenta um attentado ás 
liberdades individuaes. " 

Quem está faltando é o Jornal do Brasil, não sou eu. 
(Continúa a lilr) 

"Violencia clamorosa e iníqua porque representa um attentado ás 
liberdades· individuaes, e que não deve ser apoiada pelos representantes 
do Governo, que não quizeram sahir f6ra da lei, nem concorrer pa·ra o 
cerceamento das garrntias conferidas pela Constituição. » 

"Violencia revoltante .. . » 
Vae em um crescendo. Cheg11-se ao momento em que se pensa que o Sr. conâe 

está passando para a opposição; não passará, mas em todo o caso a expressão e 
aspera. 

(Continúa a Têr) 
"Violencia revoltante e quiçá contraproducente, pois em vez ile 

contribuir para manter a calma; não s6 entre os interessados no caso 
como em outras clflsses compromettidas, veiTI provocar exaltação de 
animos, não se pode11do medir as l'Onsequencias que dahi possam· su.rgir. n 

Ora., Sr. Presidente, si 11m Djiputado da opposição falasse cm consequencias que 
se não podem medir, como já estaria acompanhado de tres 011 qudro agentes secretos 
como teste\nunho inesperado que dava de que andava conspira'ldo. ' 

Quem falia em consequencia~ que não se p6dem prever dá ídéa de que está tra -
mando alguma cousa. 

"Torna-se port9nto, 0necessaria t~ma providencia energica .... " 
(Continúa a Mr). 

«-Torna-se, porbnto, necessaria uma providencia energica da parte 
do Governo; é predso; que o Sr. Presidente da Republica não consinta que 
as autoridades p6lici11es pratiquem taes desmandos e arbitrariedades, que· 
provocam commentarios e censuras que podem reflectir sobre a sua admi-
n isti:ação. 

Baseados em qye lei e· por ordem de que juiz foram aquelles preso• 
deportados para a il\rn Grande? 

Como responderá a ' isso o delegado auxiliar que ordenou aquella 
remoção? E o Sr. pr. chefe de Policia que contas prestará á opinião 
publica? 

Estamos certos de que o Sr .. Presidente da Republica tomará qual· 
quer medida em contrario e não consentirá que se repitam taes iniquid11-
des, que s6 servem para compromette1· o prestigio da autoridade. " 
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Si ainda nos quizessem •contestar o revoltante facto chegado ante. 
hontem tardiamente, ao nosso conh~cimento, poderíamos appellar para 
o testemunho insuspeito de pessoas que assistiram ªº embarque dos 
deportados, no cáes Pharoux, ás 5 horas da tarde· daquelle dia. 

Alli achavam-se então, aguardando a chegada de amigos, entre 
outros, os Srs. Senaddres João Luiz Alves, Gonçalves Ferreira e Fran-
cisco Glycerio; Deputados· Julio de Mello e Esmeraldino Banéleira, ex-
ministro da Justiça. 1 

E quer isto dizer que a violencia foi · até presenciada por um numero 
consideravel de pessoas, entre as quaes representantes de varios Estados e 
um ex-ministro. da Republica. 

Estava tambem no local, á paisana, o Sr. coronel Silva Pessoa, com-
mandante da Força Policial, que, segundo ouvimos, foi o primeiro a 
estranhar o movimento desusado alli de praças embaladas. 

Os presos foram transportados a té o caes em cafro da Casa de De·· 
tenção, sendo conduzidos para bordo do rebocadoi- Fernan.des Pin.heiro. 

Em ' um caminhão da Força Polici al chegou o contingente que os 
devia acompanhar, sob o commando de um sargento, a qúem o Sr. coro-
nel Pessoa se dirigiu, destacando"se do grupo em que estavá, natura l-
mente para indagar do que se tratava. 

Os que soffriam aquella inaudita arbitrariedade, tei1do então conhe-
cimento da sua situação e sendo alvo dos olhares dos curiosos, começa· 
ram a lamentar-se, havendo alguns que choravam copiosamente. 

Entre estes destacavam-se tres, que ainda vestiam o uniforme da 
Light and .. Power, com o respectivo bonet, mostra-ndo-se elles verdareira-
.mente succumbidos. 

Foram afinal embarcados os presos e os commentarios fervilharnm 
no cáes sobre aquella medida tomada pel a policia, que toca as raias da 
deshumanidade, porquanto, não ha justiça para que sejam conservados 
tantos rhomens incommunicaveis e em seguida deportados, sem conheci-
mento das respectivas familias, sem mandado de juiz competente, sem 
nenhuma das garantias constitucionaes. » 

Em suinma, alguns operarias, alguns trabalhadores, alguns homens que vivem 
a sua modesta existencia , mouregando no serviço de vehiculos nesta cidade, muitas 
vezes accusados injustamente de desastres, motivados frequentemente por imprudencia 
dos transeuntes; operarios representantes deste proletariado com o qu al tanto sym-
pathisa o Sr. Presidente da Republica ; represe1itantes desse proletariado a quem o 
Sr. Presidente da ReI?ublíca quer dav tres ou quatro mil casas, habilmente ideadas 
e projectadas pelo meu distincto camarada de classe o Sr. tenente Pulcherio; repre-
sentantes desse proletariado que tantas delegaçõ·es tem mandado ao Palacio do Cat-
tete e Já. teem sido tão benignamente acolhidos pelo Sr. Presidente da Republica, ex-
pondo queixas e pedindo providencias ; representantes desse proletariado, cid adãos 
inocuos e despoticamente arrastados a uma enxovia e ahi mantidos em promiscuidade 
com os ebrios habituaes, com os rufiões, com o que ha de mais baixo na borra desta 
cidade; homens de trabalho, cidadãos com cujos votos nós aqui estamos, eleitores 
são arrastados para o xadrez das delegacias desta Capital e, 'em seguida, deportados 
para a , Colonia Correccional e dep0is de alg uns dias de torturas criminosas são res-
tituídos ao seu lar, quando já desempregados, como é natural, pois essa é a primeira 
consequencia da privação de sua liberdade. P orque? 

Por que tentativa de crime são assim mal tratados esses nossos compatriotas ou 
esses estrangeiros aqui domiciliados, sob a égide de nossas leis ? 

Porque tentaram fazer uma gréve. Mas então uma gréve é um crime? 
Tentar organizar uma parede é um crime ? 
Recusar a trabalhar em condições que não conveem é crime? 
Pode a autoridade, a pretexto deste recurso, pode sob ó fundamento de perturba-

ção da ordem P.Ublica, prender porque premeditavam uma gréve esse trabalhàdores ?. 



Pois não. são os doutores da lei os que nos governam, ós que oceupam a pasta da 
justiça, a chefia da policia, os delegados, cogitatio· pente i:n n.onime pacta que ensinam 
que não se pode devassar o fôro intimo, penetrar no cerebro desses ·grevistas para se 
desvendar o plano de perturbação da ordem publica que elles estivessem concertando, 
Que dilferença haveria então entre o e~tado do sitio e o tempo das garantias consti-
c.ionaes? 

Estão ou não estão fóra da lei essas autoridades? 
E o que é que se faz com ellas? 
Esta consideração, Sr. Presidente, me leva ao ponto nuclear do meu discurso, 
O parecer em debate sustenta cc que a Constituição exigin~o no § 3° do art, 80 que 

o Poder Executivo dê ao Poder Legislativo contas dos actos praticados no estado de 
sitio, .não jJres<:reveu uma formalidade de tabelliôa; quiz s'ubmetter ao julgamento 
f,orçado do Congresso as medidas de excepção. » 

E accrescenta : cc Si ninguem contesta a competencia do Congresso para decretar 
a responsabilidade presidencial, si entender que o Presidente da Republica infringiu 
a Constituição, não é tambem contestado que lhe assista a faculdade de julgai' que o 
Governo agiu dentro dos limites da lei. Chegariamos com a doutrina contraria á 
absurda consequencia de ter a Constituição erigido o Congresso Nacionnl em tribunal 
s-tti generis, com a. faculdade de condemnar, mas sem competencia para absolver, 

Na opinião do parecer o Congresso deve approvar esses actos, desde que não pode 
condemnar nem absolver. 

(Continua a lér)'. 
cc Firmado que o Congresso deve examinar e julgar os actos do Sr. Presidente 

da Republica. » 
Esta proposi~ão faz crêr que 

1
ao Congresso incumbe examinar e julgar os actos 

pratkados pelo Sr. Presidente· da fepublica durante o estado de sitio. 
Depois de ter assentado esta premissa, refere-se á mensagem do Presidente da 

Republica relativo ao caso do Satellite e conclue (lê :) . 
cc Este facto occorrido a bordp do Satellite, em meio de viagem, se resolve em 

p'rovidencia da exdusiva iniciativ<,l do commandante da força federal; não é acto do 
Presidente da Republica, e, por i~so, escapa á competencia judicante do Congresso 
Nacional. d Governo teve conheci1nento do facto pela volta do vapo·r, quando já havia 
cessado o est11do de sitio, e, porta,nto, não é possivel ·considerai-o acto do Presidente 
da Republica, praticado no periopo do sitio, para englobai-o no julgamento que o 
Congresso deve pronunciar. » 

Digamos sem fazer grande qabedal disso : o relator não esteve sufficientemente 
informado. O Governo mantinha-sF em correspondencia com o commandante do vapor 
e escolta; portanto estava, ao par de tudo. ' 

Mas o qtle eu quero accentuilr é o seguinte : o relator acha que ao Congresso 
Nacional incumbe examinar e julgar os actos praticados \Jurante ·o estado de sitio . 

. N6s, portanto, temos que examinar para julgar. São duas phases : examinar e julgar. 
Qwe quer dizer examinar? Quer dizer: mandar buscar as pe•;:as, estudai-as, requerer, 
si fôr preciso, as diligencias neccssarias para completa elucidação da verdade e só 

' depois dissb se p6de dizer : eu examinei e, porque exami~ei, fui conduzido a julgar 
desse 'modo. Como? Si desse ex<tme se reconhecer que o Presidente da Republica 
exhorbitou das faculdades que lhe são outorgadas pelo art. 80 da Constituição; si dess'i 
exame se verificar, por exemplo, que na constancia do estado de sitio o Presiaente 
da Republica d~poz violentamente o presidente do Estado do Rio de Janeiro; desterrou 
centenas de cidadãos cujos nome~ não declinou, não baixou decreto algum determi-
·nando o desterro de taes lndivi1uos nomeadamente especificados em acto publico, 
como prejudiciaes á ordem publica? ' 

Pois, o que nÓI'; estamos fa~endo é examinar? Então a Camara, recusando 
a approvação dos requerimentos em que especificavamos os itens necessarios .aos 
esclarecimentos que dev.eriam ser1 como uma luz indispensavel projectada sobre os 
factos para apurar a verdade, a Camaca está examinando? Não. A Camara está 
cobrindo incondicionalmente o Goyerno c0m um verdadeiro voto de confiança, appl~u-
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dindo tudo o que o Presidente da Republica Eez e, encastoa11úo-se nesse sophisrna. 
palpavel de que os aHentados praticados a bordo do Satellite não teem a mínima 
co-responsabilidade . do Presidente da Republica, e então, é de ver, como alguns · 
oradores da maiori11 aqui teem accentuado, qu'e os responsaveis por esses actos devem 
responder perante os tribunaes. Mas, como responder os tribunaes? Ora é o Governo 
que diz que vae n:iandal-os a conselho, ora são os seus defem,ores que dizem que 
devem responder perante os tribunaes : 01:a esses responsaveis pedem conselho, ora 
sa~ie-se que o conselho é negado. 

Corno responder perante os tribunaes? Que crimes são esses? 
Precisemos. Vamos ao caso do Satellite. Como é que o responsavel por esses 

crimes póde ser processado perante os tribunaes competentes? O ministerio publico 
não denuncia cousa alguma. Exemplo : assassinatos praticados nos barrancos do 
Madeira. 

Allega-se : são assassinatos praticados depois do estado de sitio, são crimes com-
muns, crimes de acç.ão política, o ministeri-o publico absolutamente não inicia · a 
necessaria acção penal. A queixa ... ! Pobres miseraveis, cujos nomes nem siquer 
foram publicados ! 

Como V. Ex. sabe, todos não são autorizados para formulai-a . 
. Pelo nosso Codigo do Processo só determinadas pessoas da familia da victima 

é que podem promover esse processo. A quem cabe, pois, promover esse processo? 
E' o Presidente da Republica quem o diz : «Os processos, ·que a bordo· se fizeram, 
foram remettidos, pelo commandante do contigente ao Ministerio da Guerra, onde 
se acham. Por elles se póde apurar a gravidade da situação em que a pequena força 
do Exercito, destacada a bordo do Satellite e trabalhada pelo enjôo, teve de arrostar 
e enfrentar mais de 400 homens, verdadeiras féra's. Então, por elles se 'póde apurar 
a gravidade da situação. Mas, ·quem é que póde apurar a respomabilidade? 

O SR. PEDRO MoACYR - E' o Congresso Nacional. 
O SR. 13ARIJOSA LIMA - E' o Governo que diz que vae apurai-a, e não vai tal? 

E' o Presidente da Republica que diz que vae mandar a conselho, e não manda? 
E' o tenente, o que pede conselho e não tem? E' o ministro do Ex.terior, que observa 
que o conselho se eleve fazer, 1e não se faz? Não é o Presidente da Republica, que 
não quer, dizendo que quer ou que não sabe querer, com a necessaria energia., contra 
aquelles que não querem? E então o .Presidente da R epublica pode fazer, em tudo 
isso, o papel de Pilatos do regímen presidencial, lavar as mãos, estando innocente 
no meio de tudo isso. 

Innocente não está tal; está aqui a lei que d1z não está. Vamos examinar este 
ponto. 

A Camara não quiz examinar os actos praticados na constancia do estado de 
sitio; circumscreveu-se ao pouco que o Governo lhe quiz mandar, isto é, á mensagem 
relativa ao caso do S,atellite, não indagou do caso passado a 31 de dezembro no 
Estado do Rio de J a neiro, não indagou das condições em que se deu o desterro, nào 
indagou de nenhuma destas cousas. ' 

O que é que diz a lei processual de responsabilidade? Diz : " as commissões da 
Camara deverão denunciar os delictos de que tiveram conhecimento pelo exame 
de qualquer negocio>>. Ora, eu sustento que este exame não se instituiu devidamente; 
não se consultou tudo· que era documento, nem se fez tudo que era diligencia necessa-
ria para apurar a verdade. 

A Camara p6":1e fazer isto? A Camara, si tem de instituir um processo, s1 tem 
de concluir pela absolviçã-0 do accusad-0, tanto importa dizer que o Presidente da 
Republica não incorreu em crime de responsabilidade, só pode fazei-o conseiencio-
samente instituindo esse exame, que não instituiu. 

O SR. JOÃO DE SIQUEIRA - · Mas o Deputado tem direito de apresentar emendas 
O SR. BARBOSA LIMA - Perdoe o collega. De que serviria eu apresentar emendas, 

si um requerimento de informações, para esclarecer o meu espírito, para verificar. 
si não estava sendo induzido a erro por boatos e noticias falsas, si esse requerimento 
foi rejeitado? Porque razão o processo a que se refere a mensagem não foi presente' . 
á Camara? 
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O Sn. joÃo DE S1QUEmA - E' porque a maioria está ·perfeitamente esclarecida 
sobre o caso. 

O SR. BARBOSA LIMA - Esclarecida como? Em conversas. E. mesmo quando 
a maioria esteja convencida de que assim é, na minoria tambem teem assento os 
juízes da formação da culpa. Pois nós tambem não temos de dar o nosso voto? 

Porque não havemos de conhecer o que effectivamente se pass<i? 
O SR. J oÃo DE SIQUEIRA - Como investiga r uma cou;;a que não existe? 
O SR. BARBOSA LIMA - Isto é que não sei; si não existe, como affirmam, porque 

negam os documentos, porque recusa~ as informações complementares? Isto, 
S,r. Presidente, qui<nto ás commissões da Camara, ás quaes incumbe denunciar os 
delictos de que teverem conhecimento pelo exame de qualquer neg·ocio. Agora vejamos 
o que mais diz a lei de responsabilidade, porque aqui, Sr. Presidente, ha crimes 
funccion aes e ha crimes communs. O Presidente é passivei de responsabilidade 
pelos çrimes funccionaes, e de responsabilidade effectiva pelos crimes communs; 
em um caso o tribunal que julga é o Senado, presidido pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal; noutro caso é o Supremo Federal; mas, em ambos os casos, a 
irtstancia onde se fórma a culpa é a Camara dos Deputados. 

E' a Camara que inicia, é a Camara que tem de instituir o exame que o parecer 
diz que se instituiu. O parecer, voto da maioria, acha que a Camara tem que exami-
nar e julgar. Eu estou vendo que· cousa significa - examinar. 

·Agora, este exame podia desde logo se dar; e não nos conduziria á descoberta 
de a lgum delicto em que tivesse incorrido o Chefe de Estado? Ao contrario, ó qu~ 
parece é que este exame instituido com a necessaria severidade, conduziria a este 
ponto. 
· O SR: JOÃO DE SIQUEIRA dá um aparte. 

O SR. BARBOSA LIMA - P~rfeitamente; e faltaram elementos de informações 
á V. Ex.? 

O SR. JoÃo Dll SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA - Isto 111ostra que V. Ex. é um excellente advogado e que 

vem pleitear as circúmstancias atfeirnantes, mas estas pleiteam-se no plenario. 
Diz o a rt. 32 : cc Tomar ou ;iutorizar ... " Veja V. Ex. o peso desta expressão 

- . •. « autorizar medidas de reprf!ssão durante o estado de sitio que excedam dos 
limites estabelecidos no art. 80 da Constituição. » Houve ou não medidas autorizadas 
pelo Governo durante o estado de sitio, que excedessem os limites traçados no 
a rt. 80 da Constituição? Segundo o que diz o art. 80, § 2 , o Governo restringir-se-ha, 
limitar-se-ha, não passará do de~terro e da detenção. Fuzilar não é nem desterro 
nem detenção. 

O SR. JoÃO. DE SIQUEIRA - q Governo não fuzilou . 
O SR. BARBOSA LIMA - O Governo não autorisou ... 
O SR. joÃo DE SIQUEIRA -- qs tribunaes estão apurando o caso. 
Q SR. PEDRO MoACYR - On1ie? 
o SR. BARBOSA LIMA - Do .$atellite, não. 
O SR. JoÃo DE SI!i!UEIRA - q official ja requereu o conselho. 
O SR ?ARBOSA LIMA - Qutjm está tomando conhecim'ento do caso? 
O SR. PEDRO MoAeYR - O que se está apurando. é o caso da ilha das Cobras. 
O SR. BARBOSA LIMA - Vou ao encontro do meu illustre collega (dirige-se ao 

Sr. João de :Siquefra): não acrEjdito, digo-o de bôa fé, que o Sr. Presidente da 
Republica tivesse autorizado o fu ~ ilamento de ningu?.m. Veja com que bôa fé estou 
argumentando, mas digo tambem que o meio de só tirar isto a limpo é o exame 
de todos os documentos. E tirarei as consequencias até o extremo (vou dizer onde) : 
u O Presidente da Republica (ar\. 40) é a inda responsavel por tolerar, dissimular 
ou encobrir os crimes de seus sul,>ordinados, não procedendo ou não mandando pro-
oede'I' contra elles "· Este é o art. 40 da lei que define os crimes de responsabilidade 
do Presidente da Rer.ublica. Est~ lei, de 8 de janeiro de 1892, d'iz que é crime de 
responsabilidade do Presidente da Republica tolerar, dis.~imular ou encobrir os crimes 
àe ·seus subordi-riados. Tolerar como? Dissimular como'.' Encobrir como? E' o que 
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diz o art. 40, completando o penoamento inicial, nesta enuncia.ão « nüo proce-
den.do ... " E não· t!cou ahi (bem se vê uma te; redigida por um jurista do vigor de 
José Hygino) : «não procedendo ou não mandando proceder contra elles. " 

Pergunto : o Sr, Presidente da Republica mandou proceder? 
O SR. JOÃO DE SIQUEIRA - E V. Ex. não disse que ·O caso de Satellite está in• 

cluido nos actos de estado de sitio? 
O SR. BARBOSA LIMA - 'Pois é exactamente por isso que o estou examinando. 
O SR. J oÃo DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. BARBOtiA LIMA - Vou responder a V. Ex. com o Marechal Hermes l 

(( ... os p.tocessos que a bordo se fizeram foram remettidos pelo commandante do 
contingente .. . " Ao Congresso? não; «ao 1Vlinisterio da Guerra onde se acham. Por 
e lle se póde apurar a gravidade da situaÇão com que a pequena forç<1 do Exercito teve 
que arrostar ... » 

E o Sr. Barão do Rio Branco, corroborado pelo Sr. Presidente da RepubHca, 
diz que o -Sr. Presidente foi de parecer que o commandante do ' destacamento devia 
responder a conselho de guerra. · 

Este oonselho, entretanto, não foi nomeado até hoje ! Os factos se passaram em 
janeiro e nós já · estamos em setembro. · · 

Logo, ou tolera, ou dissimula ou ericobre. Mas, uma cousa é ·evidente - não 
ma ndou até hoje proceder 'contra esses de\inquentes. ' 

1 
• ' • 

Senhores, si isto não é o art. 40 que acabei de ler, si isto não é de uma evidencia 
adamantina, si não é uma luz fulguran te para a qual não ha sombra de sophisma 
que res ista, então devemos dizer que nós nos agitamos em uma Bábel em que nin-
guem entende mais a sua propria 1ingua,' e onde · ninguem comprehende o que ha de 
mais elementar na nossa legislaçãe. 

O SR. PEDRO MoACVR - Muito bem. 
O SR. BARBOSA LIMA' - Não, o P~esidente da Republica póde não ter autori-

zado estes fuzilme ntos; acredito que S. Ex. não o fez. Mas, não só 'a lei de respon-
sabilidade, como· a propria Constituição da Republica exigiu que este regímen fosse 
um . regimen de responsabi:lidade de a lto a baixo, em todos os degráos de hierarchia , 
não de uma hierarchia debulhada em que os diversos degráos 'fossem inteiramente 
separailos uns dos outros, mas uina hierarchia no seio da qual re\nasse o mais com-
pleto consensus, de modo que da cupula partissem as ordens necessarias , o exemplo 
para tornar effectiva esta mesma responsabilidade, 

u Os funccionarios publicas » e é esta a fonte do art. 40 da lei de responsabilidade 
que citei u são estriotamente responsaveis pelos abusos e omissões em que incorre-
rem ... (aqui está o tenente Mello) «assim cerno pela indulgencia ou negligencia si 
não responsabilizarem effectivamente os seus subalternos. » 

Houve indulgencia para com o commandante Marques da R;ocha? 
.Não. O Governo mandou, como diz na Mensagem1 por uma simples suspeita, 

submettel-o a conselho de investigação e , de guerra. 
N ií,o entro, agora, na analyse dos diverses incidentes que teem surgido no de-

curso desse processo. Mas, o facto é que o Governo mandou submetter a conselho 
de investigação e de guerra esse official. Em virtude de que lei é que o Governo pr.:>· 
cede de modo diverso para com o Ministerio da Guerra? O que é que elle está fazendo 
em relação ao Ministerio da Guerra? Em relação ao Ministerio da Guerra o que se 
sabe, o que é publico, o que consta de documentos officiaes é que o minist•o, tor · 
nando-se cumplice desse official, elogiou-o em ordem do dia · do Exercito, depois ele 
saber que elle era passivei de um conselho de investigação, no qual poderia ser de-s-
pronunciado, e de um conselho de guerra, no qual poderia ser absolvido, mas, t:m 
todo o caso, passivei de um processo em que deve.ria vk demonst rar a veracidade 
das suas asserções 1 ' 

Pois bem, sonegando esse delinquente á acção da justiça, tornou-se cumplice e 
contuma'z porque o elogiou. 

Ainda mais. Si esse offi.cial tivesse ido a conselho de irtvestigação e, · pronun-
ciado, a conselho de, guerra,'. na· const <1ncia deste (não ha ninguem gue saiba legislação · 
militar que me conteste) nem por antiguidade poderia ser promovido. 
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Lugo, deixando de mandar submetter a conselhc de guerra, c0ritribuiu para .que 
elle fosse promovido. 

Elogiou e promoveu. 
Conseguintemente, a figura jurídica do art. 40 da lei de responsabilidade « tole-

ra r, dissimular, ou encobrir os crimes dos seus subordinados, não pro.cedendo ou não 
mandando proceder contra elles » é perfeitamente aquella em que se enquadra o caso 
do Satellite. 

' A Camara póde fazer muit~ mais, pode, si q1nizer, ,votar com out ro nome esta 
amnistia . Agora, ella que o faça abertamente, com franqueza, estendendo a amnistia 
ao caso do SateZZite, aos autores dos delictos perpetrados a bordo do Satellite. Mas, 
não desligue a Camara, porque ell ~ não póde desligar, a cumplicic:Jade que ahi está . 
Será uma cumplicidade est post fact':lm, será a cumplicidade que reswlta do artigo 
em que eu a enquadrei, o arl'. 40 da lei de responsabilidade - « toler.a r, dissimul a r 
ou encobrir os crimes dos seus subordinados, não procedendo ou não mandande pro-
ceder contra elles ». O Governo lliz que vae mandar proceder, mas ha nove ,mezes 
que vae mandar proceder e não mandou proceder. . 

Portanto, o facto, Sr. Presidente, é este, inconcusso., que resiste a todos os pa-
rallogismos da complacencia e a todos os sophismas da cumplicidade. 

Elles ahi ficarão de pé, a t testando que, si o Governo não autorizou, nem deter .. 
mi nou, essa pr'ovidencia ba rbara, homologou-a, sanccionou-a, deu-lhe seu assenti-
mento, ainda que venha a publico 'allega r, uma e mais vezes, que é de opinião, já 
no domínio a t6 da nossa actividade in.ternacional, peia bocca do nosso Chrysostomo 
do Itamaraty, que até os que matam em legitima defesa pr ecisam justificar-se 
perante as autoridades, por meio de um processo, regular. Certo eu não me proporia; 
na altura em que nos achamos, a convidar, a Uf!1 1) Camara ausente, a uma Camara 
que se desinteressa de todos os Pfoblemas. que entendem com a realização dos com-
promissos consubstanciados na C9nstituição de 24 de fevereiro ... 

O SR. GARÇÃo STOcKLER - l,~u protesto. 
O SR. BA RBOSA LIMA - Desinteressa-se a Camara, repito. V Ex. comprehende 

que aquelles que me ouvem são motivo de grande desvanecimento para mim e de 
conforto, no desempenho do meu dever; mas, eu digo a Camara como· uma collecti-
vidade e, certamente, não póde, ~esse meu conceito, ir sinão o desejo de assignalar 
um facto. 

O Sn. GARÇÃO S-rocKLEH - q facto é que a miµoria tambem está ausente. 
O SR. BARBOSA LJMA - E u disse a Camara. Com abundancia de alma, acordarei 

com o aparte do meu illustre col ega ; maioria e. minoria . 
O SR . BUENO DE .<'IN DRADA - Neste momento, a minoria está em maioria . 
O SR. BARBOSA LIMA - A Caprnra no seu conj.unto padece um verdadeiro colapso 

na sua actividade parlamenta r. E y posso attestaF, pelos 20 annos de actividade esper-
diçada aqui dentro, ,que não tenqo noticia de espectaculo a lgum analogo a este. O 
que eu desejaria ver era uma 1m,1ioria presente, comp<".cta , defendendo, como fez o 
eminente Deputado por Minas, cuJa palavra ha pouco tanto nos encantou, o Sr. 
Aug usto de Lima , os actos prat jcados pelo Governo exculpando-o, j.ustificando-os, 
t razendo-os á luz do deba te comp,arativame11te á situação que elle encontrou creâda 
para si pelos precedentes, nos qupes nã~ trabalhou e não teve immediata responsa-
bi'lidade. Isto é o que eu clesejarip ver, como vi em todos os outros g evernos, como 
viu o honrado Di>puta<lo por Pen1aml;n1co que ha pouco me intf: rrornpeu, ba tendo-se 
aqui contra o gov':lrno ci o Marechal Flori ano, encont rando compacta e cohesa , tão 
cabesa qu anto a mimaria , a mah1ria , que o deferideu - coram populo - · procurando 
justifica•r as suas a lleg ações, estribar em razões de ordem publica a sua conducta 

i> o seu apoio; com o se fez no geverno de Prudente de Moraes i:orrK> se fez no governo 
de Campos Salles , como se fez n0 g overno de R odrigues Alves ... 

o SR. JOÃO DE S1QURIRA - rallo sem vislumbre de uma accusação á persona-
lidade de V. Ex que está complet!\ rnente distanciada daquillo qwe vou dizer. Já tenho 
affirmado e repito que V. Ex. a\l solutamente µão teve a mínim a connivencia com 
os actos praticados pelõ g"e:nera l Leite de Castro; V, Ex. mesmo não tinha força 
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estadual para impedir os attentados praticados por aquelle, general. Agora, o certo 
é que elle mandoµ fuzilar, não assassinos que viessem pôr,.em perigo .de vida a •sÜa 
pessoa e os seus soldados,. mas diversos conterraneos nossos, e V. Ex., .que veiu Depu· 
tàdo, neste recinto não pediu a punição daquelle general. 

o SR. BUENO DE ANDRADA - o caso não é igual. 
O SR. BARBOSA LIMA - Respondo triump)lalmente ao aparte do nobre Depu· 

tado. 
Quando vim para este recinto, o Congresso Nacional tinha votado abertamente 

aquill9 que a , Carn.a~a . actual não quer votar. - amRistia para todos ' 'estes actbs. 
Eu não era Deputado, não era membro desta Assembléa, não tinha a menor 

responsabilidade nesses actos. Só depois fui • Deputado, e isto em 1896. 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Porque não reclamou a punição? · 
O SR. BÀRBOSA LIMA - Com'o reclamar si já e·stavam ' at'nrtistiados? Acredita o 

nobre Deputado que daqui ha ·quatro annos poderei pedir a punição destes actos 
si a Camara os approvar ? 1 • 

O SR. JoÃo IJE SIQUEIRA - Não fmnistia daquelles que tinham uma pa:raelta de 
poder e que abusaram... , 

O SR. BARBOSA LIMA - O aparte do nobre Deputado teria Tazão de ser1 si 
eu fosse Deputado naquelle época... · 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Mas V. Ex. tinha o governo de Pernambuco nas 
mãos, tinha a promotoria publica para offereceF denuricia. 

' O SR. BARB0SA LIMA - Eu era govei:no e já não fazia pouco: I~, impedindo 
que a guerra civil se implantasse no meu querido Pernambuco; 2º, tyrannizando a 
minha terra por tal maneira, que em pleno estado de sitio, o Sr. José Mariano, preso 
na fortaleza do Brum, era estrondosamente eleito com os seus collegas de deputa-
ção, e o governo do Estado, á frente do qual me achava, era derrotado em um 
pleito' liberrimo. 

Ora, Sr. Presidente, um homem que se póde referir a esta quadra co~ tão justos 
desvanecimentos, o que podéria fazer ert) um e~tado de sitio em que o gerieral com· 
mandante das forças fuzilava ç communicava que assim procedia por ordens d9 chefe 
de Estado? 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. BARBOSA l,.IM~ - Isto já não era commigo, mas com o Congresso de 

1895 que approvava tudo isto. Quem s11be mesmo si estando eu aqui não os appro-
varia? 

Vou dizer-lhe porque faço este - quem sabe? 
• Ora, a. primeira vez , que me foi dado fa\lar , ·aos meus concidadã.os, depois da5 

revoltas de 1893 .. e 1894, foi na mensagem dfoigida ao Congresso de Pernambuco em. 
6 de abril de 1895. 

O SR, JoÃo DE SIQUEIRA~ Mas já estava re~tabelecida a ordem; Floriano já não 
imperava. , 

O SR. BARBOSA LIMA - Floriano n;ior~eu em j4nhÓ e a mensagem era de abril. 
O Marechal morreu em 29 de. jµnho e V. Ex. sabe perfeitamente que eu me armei 

- para resistir á possível dictadur!! do marechal Floriano. Sabe tambem que eu me 
armei para fazer a eleição de Prudente de Moraes contra a vontade do governo 
central. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Sei. , , . 
O SR. BARBOSA L~MA - V. Ex. sabe que talvez não haja governador que tivesse 

fallado ao Marechal Floriano, en:i pleno estado de sitio, a linguagem de uma ener-
gia civica como aquella que lhe fallei. 

O SR. joÃo Dll SIQUEIRA - Sei, como V. Ex. sabe lambem, que si não fosse a 
superioridade da força. do Sr. Leite de Castro em Pernambuco, V. Ex. teria sido 
um revolucionario. ' 

O SR. BARBOSA LIMA - Não é verdade. Nem o general Leite de Castro tinha 
força sui;ierior á mipha, ººíl/º ~ambern nunca fui revolucionario. (Apartes). 
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O nobre Deputado nã'o sabe com que -,,abundancia- eu agradeço estes apartes. 
y, Ex. não leve a . vehemencia de meus protestos á indignação, leve á emoção que 
resulta para mim de me ser dado o ensejo de se fazer historia incontestavel sobre 
este ponto, • 

O SR. JOÃO DE SIQUEIRA - Não P.Osso dar o meu testemunho pessoal, porque 
nessa occasião, ªP.esar de Deputado, , achava-me com ordem de prisão e foragido. 

O SR, BARBOSA LIMA - E foi lá perseguido? 
O SR. Joiiio DE SIQUEJRA ,-- Não. 
O SR. BARBOSA LIMA: - . Sabe V. Ex. si o Sr. Arthur Orlando foi então perse-

guido? .,,. , ,.. 
O SR. J.oÃo DK SIQUEIRA ,- Vim do ser.tão para o meu engenho garantido por 

intermedio do tio .de V. Ex. , 
.O SR. BARBOSA ~IMA , - . S~be corno , foi , tratadq, o Dr. José Mariano na prisão? 
o s~. JOÃO DE SIQUE~RA - Sei. 
O SR. BARBOSA LIMA - Como foi, bem. ou ma!? 
q SR,_}OÃO pE SIQUEIRA -- Bem. , 

O- Sr. Piesidente - f!. discussão não póde continuar .por dialogo· .. Peço ao 
nobre Deputado gue não interrompa o orador : a hora e~á a findar. 

O SR. JOÃO DE SIQUEIRA - Mas eu ,squ provocado, Sr. Presidente. 
O SR. BARBOSA LIMA - E o dialogo muito me desvanece. 
, Nã,o esqueçamos, porém1_ o ponto, que era este ~ eu teria adherido á revolta e 

mais tarde haveria me recusado a continuar nessa attitude. 
Não é exacto. 
Quando a revolta rebent1m,.1 eu já me pronunciara contra a ayentura do almi· 

Fante Wandenkolk. Não é .verdape? ; " 1 

O SR, JoÃo DE SIQUEIRA - \IJão testemunhei isto. 
O SR. BARBOSA LIMA - Ma~ o proprio a\mi:rante Wandenkolk o testemunhou. O 

meu pronunciamento foi pulilico, e Annibal Falção e Demetrio Ril:ieiro ficaram bem 
irritados e contrariados com · es11a minha · attitude, porque na occasião se tramava 
a minha deposição. -E quem affirrpava que isso se tramava nos conselhos de governo, 
apoiada a idéa pelo almirante Cµstodio de Mello 'e pelo Ministro Serzedello Corrêa, 
quem o affirma'íª• senhores - ·'l'm relação a mim; m~imé no momento · actual, é 
uma palavra absolutamente insu~peita ...-.. era o Sr. José Mariano, fazendo, inclusive, 
meetlngs na praça publica, para applaudir a attitude do govern:;idor, que se armava 
afim de não padecer a sorte do 9overnador Calazans, deposto em Sergipe, .do gover· 
nador Bezouro1 deP.osto •em Alagpas, e de outros governadores, cada um em seu Es· 
tado, ameaçados toda vez que 'não dissessem incondicionalmente - amen - á política 
do centro; e eu era bastante altivo e bastante energico para não dizer então, como 
não digo hoje - 1;1men - a gqverno algum, incondicionalmente. 

Estavamas nessa quadra, -erp que en era o governador atormentado, assediado 
por todos os processos, por todqs os sophismas, por todas as medidas tendentes a 
enfraquecer meu g·overno·, desde as demissões acintosas dos melhores ãmigos da · 
sit uaçã\), até a subversão material da ordem publica, pela deposição dos conselhos 
munici'paes no interior do -Estado e pela animaÇão á insurreição, como o nobre Depu-
tado sabe, em Goyana em Can~otinho e no sertão, movimento capitaneado ate por 
um padre, que eu tive de metter na cadeia. ' 

Pois bem; · essa· era a minha situação. Não podia ser de sympatliia para com 
o Marechal; era uma situação em que eu sabia que tanta responsabilidade tinha o 
Marechal quanta tinha, sinão 111aís,, o Sr. Custodio de Mello, re:ativamente á sub-
versão da politíca estadoal em varias· circumscripções da Republica, á ·deposição 
de divenos governadores e á voqtade de fazer 'Uma segurida serie de taes deposições, 
tendo sido a primeira serie aquf:llla que ar-rastou o governador Clarindo de Queiroz 
e a segunda · a que arrastou a CfLpitão Calazans, o m11jor Bezouro, e teri.a arrastado 
o capitão Bar posa Lit;na, si est!j não estivesse disposto a morrer no seu Jogar. 

Essa, repito, era a minha situação, quando estalou a revolta . Eu não podia ter 
syinpathias pelo lad'o opposto, t~lo pouco. · 
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Sabia que embarcav_am nos couraçado~ rebellados na )Jahia desta Capital !)S 
partidarios do golpe de Estado de 3· de novembro, contr'! o !-jUal sabe V. Ei.., Sr. 
Presidente, que éu mé pronunciei; mas, Sr. Presidente, V. Ex, sabe que o prognosti-
quei, que eu o procurei impedir, sendo o autor da emenda ás Disposições Transitorias 
da Constituição, emenda que vedava a dissolução do Congresso Nacional, fosse qual 
fosse o pretexto. 

Eu não podia embarcar com os amigos e partidarios do golpe de Estado, nem 
podia ' embarcar, tembem, á sombra da bandeiFa agitada pelo almirante Custodio 
de Mello, que tinha sido um dos principaes responsaveis ... , 

O SR. JoÃo DE SI~UEIRA - O que eu qisse foi que V., Ex. e Annibal Fatção 
queriam tornar Pernambuco um mediador plastico entre os revoltosos e o .Governo. 

O SR. BARBOSA< LIMA - You lá; estou chegando. 
Não podia, 'tão pouco, dar o meu apoio incondicional ao M:orechal. Pactuámos 

, neutral\zar. Pernambuco (apoi,ado llo Sr. João de Siqueira); isto ét Pernambuco não 
tomaria pàrte no movjment'!· , 

Redigi U,l.Il manifesto nestes termos, entreguei-o a Annibal Falção, que o levou 
a seus amigos e m 'o devolveu profunda e co:Upletamente mutiliado, alte•ado. · 

Ern que sentido eram essas alterações? Eu as possuo, felizmente, por lettra de 
Annibal Falção, Sim,_ eu as possuo, Annibal Falção está morto1. mas a sua lettra 
al'ü ficou. 

Essas emendas, Sr. Presidente, visavam compatibilizar-me com a revolta, mudar, 
no manifesto, tudo quant0 era condemnação formal á revolta, mais formal do que 
ao Marechal Floriano, e conduzir-me, dessa posição inidal, de absoluta neutralização 
na esperança de que o peso politico de Pernambuco pudesse evitar os horrores da 
guerra civil em todo o paiz, conduzir-me através daquillo que suppunha ser a minha 
•C.and.ura infantil, 'a minha ingenuidade de creança, a ver-me envolvido nas mal1rns 
de 4m pFonunciamento favoravel á revolta. 

Reagi, recusei e disse: u Nessas condições não temos nada feito, e, si tentarem 
fazer contra mim aquillo que querem fazer commigo, eu tomarei as necessarias provi-
dencias. » · ' ' 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Foi isso que afiirmei, V. Ex. ~uiz fazer de PeFnam-
buco um mediador plastico. ' 

O SR. BARBOSA LIMA - Dito çomo V. Ex. disse, parece que. eu úinha adhericlo 
á revolta e depois me arrependi. 

Isto foi em outubro. · Em novembfo, o Sr. ·José Mariano que suppunha contar 
com ' o Estado de Pernambuco em peso, imaginava, e os meus amigos imaginavam 
isto mesmo, o Sr. Rosa e Silva e outros que conhéciam qual era a popularidade do 
Sr. José Mariano, suppunham que o pronunciamento deste. arrastaria o Estado inteiro 
com el!e - o Sr. José Mariano tentou em novembro suble\lar o Estado. 
' Tomei as providencias e .impedi que Pernambuco adherisse á· revolta, e, termi~ 
nada a revolta, impedi que ;pernambuco deixasse de fazer a eleição e contFibui, como 
V. Ex. sabe, para inaugurar esse ~egimen civil pelo' qual me Hnho batendo d,esde 
a Consfüuinte a travé.s dessa r;hase até hoje. 

E' possível, é provavei', é certo que a minha carre.ira política terá tido e~ros e 
desvios. Quaesquer que elles fossem, o electorado de varias ' circumscripçõ·es da Re-

, publica tem galardoado a minha attitude por fórma a excedei- o melhor ae minhas 
ambições, enviando-me para aqui pava cumprir o mandato de representante da Nação 
e proceder como Deputado ao Congresso Federal. 

Quaesquer , qhe tenham sido as manifestações de minha acqvidade partidaria, 
isso não me impéde, não me afasta do 1de11er em que estou de analysar os actos que 
,venho analysando pela forma por que o tenho feito. 

Vou concluir, Sr. Presidente. 
Já por demais tenho abusado da generosidade de meus colleg-as (nã.o apoiados) 

coagido a entrar em uma digressão em que não me embrenharia, por isso que se1 

trata de minha pessoa, e na qual não me corisidet·ava no deve'r de espontaneamente 
entrar, porque sou dos que entendem que o proce:sso de cada um de nós·, 1 para, o 
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julgamento definitivo de nossa personnalidade, não será feito aqui, não ~erá feito 
agora, não· será feito • com esta ' meia <luzia de migalhas de documentos, mas será 
feito em outra instancia, e eu não o temo, não o receio porque, quando me examino 
á luz dos eternos principios da mais sublime moral, reconheço a insufficiencia e a 
fragilidade de minha pequena individualidade. Quando, porém, me comparo, con-
solo-me abundantemente. ' 

Quando lanç,o o olhar que todas as consciencias sãs procuram lançar sobre sua 
vida vivida - e o faço .inspirado pela relatividade necessaria de tal exame, muito 
me conforta e muito me consola o balanço definitivo a que chego sobre o conjunto de , 
meus actos publicas e sobre a irreprehensibilidatle dos actos de vida privada. 

Senhores, eu não• quero concluir o meu discurso coin nenhuma palav.ra de odio, 
ou de malquerença; eu não n'o quero rematar appellando para os espasmos do 
egoismo agg·ressivo, solicitando a malidicencla; a 'perversidade, revolvendo o que 
haja de subalterno e inferior na estructura moral de cada brazileiro. Não! ' Eu quero 
rematar a minha oração appellando para um sentimento que ·a nossa historia toda 
nos diz que é genuinamente brazileiro para a piedade, para a commiseração . que se 
apodera de todas as almas .de brazileiros sempre qae se lhes falia no soffrimento 
allieio, sempre que algo se lhes diz sobre as torturas formidaveis infligidas a não 
importa que cr.eatµ·ra humana, seja em ' que masmorras ou ' ergastulo. A minha 
peroração será um appello a todos ps brazileiros para que reunamos não só os éstos 
das nossas palavras, por eloquentes que sejam, mas os esforços de nossa acção cada 
vez mais sincera, afim de que definitivamente, do scenario desta Patria, que é a 
maravilha da natureza tropical, desse scenario em que a sublimidade cosmica deve 
condizer côm as excellencias do coração, passamos• banir, de uma vez por todas, as 
scenas dantescas que evoc11ram :i,~s nossos olhos, ainda embebidos da lição que pro-
mana da Comedi:i. do eterno eantor florentino, nunca mais pCJssamos ouvir dizer 
e saber que se diz no estrangeirq que aqui,r ·a dous pass'Os da -Casa onde funcciona 
a representação nacional, em uma das nossas ilhas, em ·uma das perolas da bahia 
mais formosa do planeta humano, ahi, .seis seculos depois .dos tc,mpos infandos que 
o divino Alighieri verberou com a sua palavra incomparavel, reproduziram-se os epi-
sodios da torre de Ugolino, e alfuns hu~rüldes ·Operiarios fardados, alguns obséuros 
proletarios ao serviço da nossa Armada, tão coberta de glorias e conhecida po.r 
impulsos e aspirações , tão nobres, houvesse de .se .nos dizer, na rudeza de uma lingua-
gem cuja eloquencia pede meças á facunqia dos melhcires mestres ... 

O SR. JoÃo DE SIQUJllRA - Eu . protesto em nome do coração brazileiro; eu 
protesto em nome dos officiaes qµe salvaram, a honra da nossa Marinha batendo-se 
um a um, coptra 400 harpar.os; dos officiaes que cahiram mortos a machadadas 
vibradas pelos barbares. 

O SR. lRINEU MACHADO - A primeira demonstração de pezar e reprovaçã.:> 
deveria partir do Governo, reprçsentando-se em pessoa nos f·t:1neraes do capitão de 
mar e guerra Baptista das Neve!I, o ·que foi notado aqui. 

O SR. BA~BOSA LIMA - V. Ex. vê que , é pr.eferivel, Sr. Presidente, appellar 
para o adio do que appellar par11 a commiseração e a piedade. Fazendo eu o meu 
appello, entendeu a illustre Depptad'O por Pernambuco que envolvia elle, de minha 
parte, uma. tal •ou qual defesa á~ barbaridades de que foram instrumentos cegos a;; 
victimas da perversidade, dos Ca$tigos corporaes que se eternizavam a bordo. 

O SR. }.oÃo DF. .SIQUEIRA - Uma V.ez que se faz a defesa dos algozes, é preciso 
uma palavra de commiseração nara ·as victimas. 

O SR. BAR!BOSA LIMA - A pefesa dos algozes quem n'a fez foram VV. EEx~. 
que não quizetam que fosse ~berto inquerito para apurar as responsabilidades, 
porque preferiram enjaular os nprinheiros para proceder contra elles pela çovardia 
e trahição da amnistia. 

O SR. JOÃO DE SIQUEIRA - Quatrocentos barbaros que de machadinha màssa-
eravam um gránd~, um digno official, seu commandante. 

O SR. BARBOSA LIMA - Quatrocentos barbaras, tantos quantos os amnistiados 
por S. Ex. 
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O SR. IliINEU MACHADO - Eu disse que era preferivel que fosse bombardeada a 
cidade do Rio de Janeiro a ser sacrificado o nome e a dignidade do Governo. 

O SR. JOÃO DE SIQUEIRA - Já declarei porque 'votei pela amnistia. 
O SR. BARBOSA LIMA .,...., Como eu não me tivesse ,remettido para o canto do 

Inferno de Dante invocado pelo Sr. kineu Machado e que tantos protestos provocou. 

Tu sei Alessio foterminei, da Lucca. 
Gia t 'ho veduto coi capelli asciulto 

como eu não me tivesse voltado para os aduladores de todos os tempos e preferisse 
invocar a piedade do Congresso, conduzida para os desgostos , pa1'a as masmorras , 
como me referisse á lagrimas em que se debulhou U golino de L a Gheradesca, 
fallando nesse pobre carneta, victima de innominaveis injustiças, nesse corneta que ' 
nos veiu dizer que os cadaveres se amontoavam em µm recinto em que mal cabiam 
duas ou tres pessoas e onde tinham sido recolhidos doze ou quatorze individuós, e 
que se ·sentavam os vivos sobre os mortes, o que deu Jogar a que se sentasse !'la 
!age, para chorar, esse corneta homem rude· provavelmente, mas que demonstrava 
ser dotado de uma sentimentalidade feminina, o honrado Deputado por Pernambuco 
veiu com o seu protesto tão seródio, concluindo que o qué eu dizia era a melhor 
defesa ao acto que deu origem ás barbaridades infames que tornaram infamada a 
ilha das Cobras, da qual se póde dizer o que D ante disse de Ugolino na scena final 
da sua comedia : 

.. .. ove io mi diedi. 
Già cieco a bMncolar sopra ciasc-uso. » 

E' o que tinha a dizer . 

O S.r. Presidente - Acha-se sobre a mesa um requerimento que vae ser 
lido. 

Em seguida é lido, apoiado e posto em discussão com o projecto n. 138, de 
19u, o seguinte. - Requerimento. 

Requeiro que, sem prejuizo da discussão do projecto n. 138, de 1901, sejam 
pedidas ao Poder Executivo as seguintes informações : 

x.a) Quae.~ os nomes dos desterrados que já regressaram a 
esta Capital? 

2.ª) Porque nem todo~ puderam regressar? 
Requerimento 
do Sr. lrineu 

Machado 3.a) Quaes os nomes de todas as pessoas detidas ou presas 
durante o estado de sitio e quaes os logares em que estiveram 

detidas ou presas e as razões justificativas de taes prisões? 
4.a) Todos os presos ou detidos duran te ·o sitio foram desterrados ? quaes os 

detidos que o não foram? 
5.a) O Governo mandou abrir inqueri to para averiguar o facto de haverem sidv 

maltratados, sui·r<1dos e assassin ados, a bordo do Satellite, diversos desterrados? Quaes 
as providencias tomadas pelo Governo a respeito de taes abusos e crimes? 

6.a) Quaes os nomes e qualificat ivos das praças alistadas no Batalhão Naval 
(infantaria de Marinha) ao tempo em que se deu a revolta da ilha das Cobras 
(Dezembro de 1910)? 

i·ª) Qu aes os nomes das praças actualmente alistadas no Batalhão Naval (infan -
taria de Ma rinha) e qu aes os das que tiveram baixa depois da revolta e· as razões 
dessas baixas ? Quaes os das praças excluidas por morte em combate ou qualquer 
outra causa? 

Sala das sessões, em 13 de setembro de 19u. - hineit Machado. 
Ninguem mais pedindo a palavra é encerrada a 3ª discussão do projecto n. 138, 

de 19n, e adiada a votação. 
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SESSÃO DE 14 DE . S,ETEMBRO. ' ' 

O Sr. Presidente - Vou subrríetter a votos o projecto n. 138. 
Em seg~ida, é posto a votos e approvado 'em 

Approv'ação seguinte projecto : 
O Congresso Nacional decreta : 

3" discussão o 

do projecto Artigo unico. Ficam approvados os 
dos du,rante o estado de sitio declarado 

ados do Governo pratiça· 
pelo decr~to n. 2.289, de 

12 de dezembro do anno passado. 

O Sr. Irineu Machado' (pela o·rdeni) Requeiro ve1·ificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação do prnjecto n. 138, reconhec,e-se que VQ· 

'taram a favor 98 Srs. Deput'ados e contra 18. Tofal 'u6. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á Commissão da Reilacção. 

---.. 

Na sessão de 18 vae a imprip1ir a redacção final do projecto. Na sessão de 20 
a referida redacção . final é appro'lada. Na sessão d.e 22 é o ptç.ijecto enviado ao 
Senado. 



NOTA 

A revolta dos marinheiros. 

PROPOSIÇÃO Nº 64. 

Em 23 de Setembro, é lido o projecto da Gama;ra. Em 3 de -Outobro ·é 
publicado o varecer. Em 10 é, sem debate, ª'fprovada a proposi~ão em 
2tJ discussão. Em 14 oram os srs. Herci/.io Luz, Me.ndes de Almeida e Codho 
Oampus . E' encerrada a di scussã.o. Ern 16 é approvada a proposição e 
enviada á sancção 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DÊ 3 DE OUTU,BRO. 

Foi presente á Commissão: de Constituição e Diplomacia a proposição da 
Camara dos Deputados n. 64, de 19n, approvando os actos do Governo praticados 

durante o estado de sitio, declarado pelo decreto n. 2.289, de 12 de 
Parecer dezembre de 1910. ' · 

Ao discutir a Commissão 0 assumpto, foi firmada a preliminar de 
que o art. 80, § 3°, da Constituição exrge que o Congresso Nc.cional se manifeste 
sobre o relatorio que, em mensagem, lhe faç.a o Presidente da Republica sobre os 
actos emanados do Governo Federal, durante 'o estado de sitio. Contra esta preli-
minar votou o relator deste parecer, que· entende que o relatório. é méra peça infor-
mativa e que a reSponsabilidade do Sr. Presidente da Republida, ou a das autoridades 
que praticaram actos deHctuosos durante a vigencia do •estado de s)tio, só póde ser 
apurada nos termos e pela fórm'a estabelecidos em lei, em précesso regular, ante as 
entidades cuja competenda a Constituição e as leis definiren'!. ' 

De meritis, porém, verificou a Commissão, não ,ó do .relatado · pel'a mensagem, 
como do5 debates, requerimentos e ponderações, : feitos nesta e na· outr<a Casa do 
Congresso, que o Governo Federal, em suas determinações e ordens para a suffo-
cação naval, duplamente rnar)ifestada no mar e na .iihµ . das Cobras, não violou a 
Constituição Feder;d, , praticando actos excedentes idos, preceituados, imperativamente, 
nos ns. 1 e 2 do § 2° do tart. 80 da. mesma Constituição; porquanto o Governo Federal 
(Presidente, da Repubtica com seus Ministros de Estado) apenas determinou a deten-
ção e a deportação de individuas envolvidos na referida insu\'reição, além da contin·-
gencia em que se viu de suffocar pela força a gente armada que então se sublevou 
contra o :o>.utoridade legalmente constituida. Si houv:e actos dolorosos , ou · eriminosos, 
si houve abusos de auto.ridades que se excederam na execução 'das ordens cpmpre-
hendidas naquellas disposiçõe-, citadas, não cabe ao Congresso Nadonal conhecer 
delles. Sua .compe,tencia para no exame da· confo~midader• dos actos do. Gov:erno 
Federal, "durante •o estado de· sitio, com os preceitos constitucionaes. 

O · desconhecimen.to ,dos principias fundarnentaes. do regimen presidencial, tal 
como adaptou a R"epublioa 1dos '. Estaélos Unidos do Brazil, impelle muitos á tentativa 
de restabelecer as praticas do paralmentarismo, desvial\do o Congresso de sua missão 
constitucional. Elle ,só é tnibunal de justiça, pelo Senado, qu:~ndo positiva e declara-
damente o determin·a a ·Constituição (arts. 33, 51 e 5~, § ,2°~ e, na hypothes!'), do qu!'! 
foi pratica:do pelo Governo no estado de sitio, · não se póde dizer que etle incidisse 
em nenhum dos numeras do art. 54, que · estatue os casos d~ rE:sp,onsabi\idade. 

Definida assim a competencia do Poder LegislatiV·) e verificada a conform,i(lade 
dos actos do Governo Federal com a Copstituição da Republica, a Commissã·o de 
Constituição e Diplomacia é de parecer que a proposição n. 64, de 19u, da Camara 
dos Deputados entre em discussão e seja approvada. 

Sala das Commissões, 2 de outubro de 19n. - ALENCAR GUIMARÃES, presidente., 
- F. MENDES DE ALMEIDA, relator, - CASSIANO D'o NASCIMENTO. 
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O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Ficam approvados os actos do Governo praticados durante o estado 

de sitio, declarado pelo decreto n. 2 .289, de 1 2 de dezembro do anno passado; ~evo

gadas as disposições em contrario. 
Câmara dos Deputados, 21 de setembro de 19u. - joÃo LOPES FE1,<REIRA FILHO, 

i 0 vice-presidente. - · ANTONIO SIMEÃO DOS SA!iTOS LEAL, 1° o;ecretario: - EuzEBlO 
F RANCISCO DF. ANDRADE, 3° secretario, servindo de 2°. - A' Commissão de Çonstitui-
ção e Diplomacia. • 

Na sessão de 10 o projecto é, sem debate, approvado em segunda discussão. 

,, 

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO.· 

O Sr. Hercilio Luz (1). - Inscripto para fallar hontem, Sr. Presidente, sobre 
o projecto ora em· discwssão, não me foi possivel fazei-o, infelizmente, porque, pelo 

motivo que a todo o Senado 'e a todo o p1iz muito penalizou, 
.3& discussão da tivemos ·ae suspender os nossos trabalhos: 

O 'meu fim principal era trazer ao conhecimento do 
proposição n. 64 " Senado timf carta que me dirigiu o nosso eminente collega 

Ruy Barboiza; miis esta carta já teve publicidade, quer na 
imprensa. d~ ta rde de .hontem, ~~er nos 'jornaes de~ta man.~ã. • 

Por isso, Sr. Presidente, de1xp de proceder á leitura, y1sto como quas1 todos os 
Srs. Senadores teem della conheci1nento, pedindo, ·entretanto, a V. Ex. que a mande 
publicar no diario desta casa. 

Já •que estou na tribuna, direi algumas palavras, justificando, si tanto ·é preciso, 
o voto que vou dar contrario ao wojecto. 

Sou, em principio, contrario t todos .os pronunciamentos militares, e não poaia, 
portanto, negar o meu voto ao e~tado de 'sitio e á approvação dos actos .durante o 
mesmo praticados pelo governo, ~i esta approvação não implicasse a de actos crimi-
nosos, já trazidos ao. conhecime.nro de'sta Casa, aos quaes, estou certo, o Chefe da 
NaÇão não encampa. ' · · -

Quando chegou ao meu Estado a noticia âa primeira revolta de parte da nossa 
maruj fi. , fui eu um dos primeiros a quem o governador do Estad~ a transmittiu, 
sendo tambe'm eu um dos primeir(!/s que compareceram a Palacio Pf'.ra levar a S. 'Ex., 
ó Sr. Governador do Estado, o rr1eu protesto contra semelhante attentado, que tanto 
depunha contra a discipli'n'a 'de nessa força armada, aos olhos dos povos cultos. 
Então declarei a S. E·x: que forma~ia com os meus 'amigos ao seu lado na de'fesa do 
Estado, na resistentia· a qualque~ 'incursão des~es. inC!isciplinados servidores dó paiz. 
Desse facto teve conhecime~to o Sr. Presidente da Republica . 

. P<?rtanto, eu n'ãó seria coherpnte1 si n.ão désse, neste momento, o meu ' voto no 
focante' á approvação dos actos praticados na vigencia do estado ele sitio. O meu 
voto seria favoravel ao· projecto, si a sua approvação não implicasse, como impli-
cará, a · homoldgação de ~ctos crimino

0

sos aos quaes, como' ha pouco disse, o Sr. 
!,'residente da Republiça 

0

não po~e .d?-r o seu apoio. . 
1 Eram estas, ~r. Presidente ,' as cdnsiderações que tinlia a faz'er no sentido de 

~ • ' ' t 
desernpen~ar-me d9 compromisso q~ie me foi commettido pelo Sr. Ruy Barbosa e do 
dever de1 justificar o méU voto. 

( I) Não foi revisto pelo orapor. 



-379-

Meu ca;o Senador - Uma indisposição desta manhã não me consente o esforço 
de, pronunciar hoje ne Senado o discurso, que alguns· dos nossos jornaes, 'alilis ·á 
minha revelia, annunciaram. 

Sinto não ter esta occasião de clamar outra ·vez contra os attentados, que 'assi· 
gnalam o uso pelo Governo do estaâo do sitio, cujos recursos o Congresso Nacional 
lhe confiou em dezembro do anno passado. 

· Mas, como contra esses actos já me tenho manifestado, nessa Camara, com 
toda a energia· de que a minha indignaçãd é capaz, não creio que esse discurso 
venha a fazer falta no julgamento do assumpto pelo pa'iz, .si· u'm dia este com isso 
se occupar. 

Quand,o elle se resolver a sahir do marasmo podre, em 1que se deixou submergir, 
o que já temos feito sobrará, para lhe mostr'ar a decadencia e anarchia, que a estes 
onze mezes de arfütrio da espada o reduziriam 

As faculdades excepcionaes, de que, menos de um mez dep0is de começada, se , 
revestiu a presidencia actual, serviram-lhe para experimentar a mão, hoje assente. 

O estado de sitio não se levantou sinão nominalmente; porque a sua"eontinua· 
-ção virtt:1al o prolonga na impunidade ·assegurada aos façanhosos' instrumentos dos 
crimes que, .á ' sombra daquella medida,, 11a atmosphera da infecção que com ella se 
aissolveu aboliram as nossas instituições constitucionaes, d~.shonraram a nossa 
civilisação. 1 

Não me admiram as doutrina~ absurdas proconisadas agora, nas duas Casas 
do Congresso, em sustentação da irresponsabilidade reclamada, no meio •do todos 
esses ,excessos, pelo, Governo de q\le todos murmuram, •e que todos sustentam. 

De todos os estados de sitio. teem abusado suécessivamente os Governos repu-
lilicanos, e todos teem sido successivamente absolvidos pela corresponsabilidade ou 
pela condescendencia das nossas maiorias parlamenta~es, solicitas" sempre, com as 
suas theodas• ' accommodaticias, em fazer da Constituição Republicana toalha de 
mãos ao arbitrio .do poder, tar;ito mais obedecido quanto mais desmandado. 

Não seria eu quem necessitasse agora de vir discutir da tribuna' essas mons-
truosidades •juridkas, contra as quaes desde 1892 tenho reivindicado os verdadeiros 
principias constitµcionaes, no Congresso, na ' ii:npren~a e na tribuna judiciaria. Já 
me cansa esse inutil trabalho de Sisypho. 

A evidencia da sua inutilidade tem assumido ·na ~itu·ação actual uma claridade 
capaz de a tornar : visivel á propria cegueira . . No meio 'do pai'z resignado, as vozes 
que ainda se levantam em desafogo da ·consciencia nacional -não servem, pratica-
mente, sinãq de consolidar os criminosos· officiaes e habilitar os seus advogados a 
,melhores remunerações. Nem siquer nos resta mais a liberihde ' parlamentar da 
palavra. 

Elia começa 'a .sentir-se coacta, na Camara e no Senado, cem a prisão dos que 
frequentam as ga1erias dessas duas Casas de Congresso, deixando transparecer 
sympathias pelos oradores opposicionistas. , 

Si o paiz continúa indP.finidamente a ;san'cCionar com a sua resignação essas 
enormidades, a tarefa da opposiÇão acabará por se tornar escusada e impossível. 
O scenario parlamentar não se creon para âiversão de platéas indifferentes. Creou-se 
para escola dos ' povos viris. , ' 

Infelizmente, néste aba rido no de tudo por quasi todos, só nos resta o consolo de 
havermos feito ~ possivel por salvar a nossa responsabilidade, hontem predizendo aos 
nossos concidadãos o que skria o governo militar, hoje mostrando-lhes como se 
realisaram e excederam as nossas previsões. - Seu collega e amigo, 'Ruy Barbosa. 

' • 1 

O Sr. 'Mendes de Almeida - SP. Presidente, satisfizeram-me em d.frema 
as palavras que ac;iba de pronunciar o honrado Senador por Santa Catharina. 

S. Ex. daria o seu voto pela approvaçã'o das medidas tomadas pelo governo 
federal, durante o estado de sitio, si essa approvação não emmlvesse os abusos prati-
cados pelas autoridades, no curnprimento das ordensl. emanadàs •do Poder Executivo, 
naquelle periodo. •, .. ' ,,, • ' · 
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Ora, o .parecer simplesmente propõe a approvaÇão dos actos praticados pelo 
, Poder Executivo, em virtutle das medidas P.ºr elle tomadas na vigencia do estadb 

de sitio. 
O pa(ecer estabelece a Gompetencia do Poder Legislativo, dizendo que nesse 

ponto nada mais nos cumpre fazer, á vista dos termos positivos do projectó em 
discussão 

E' a execuçã:> dos preceitos constitucionaes, uma vez que do parecer se infere 
que não se cogita da' approvação de actos que estão sujeitos á responsabilidade esp~
cial de quem os praticou. (*) 

O Sr. 1.ffércilio Luz - Mas até hoje não foram sujeitos a julgamento os 
responsaveis por esse actos. ' 

o SR. MENDES DE ALMEIDA - Esta e outra questão. 
O SR. HERCILIO Luz ·~ Mas é decorrente da ,competencia do Congresso, decre-

tando o estado de sitio. 
o SR. COELHO E CAMPOS - Não apoiadp. ' 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - E' positiva a di'sposição constitucional. O Senado 

só é Tribunal de Justiça, quando, regularmente promovida, ' a ac'cusação nos crimes 
de responsabilidade e de.cretada pela Gamara dos Deputados. 

Não podemos constituir-nos em tribunal, "ex-proprio Made », quando o que é 
certo é que, apezar de tudó, o· Presidenté da Republica não incidiu em nenhúm dos 
pontos constitucionaes em que pudesse ser classificado como responsavel. 

O projecto é claro e insophismavel e o parecer dà Commissão não foi absoluta-
mente criticado·, apontanqo 'a critica disposiçãa constitucional que elle tivesse esque· 
cido •ou offendido. '·I 

A opinião pessaal do rela\:or, aliás vencido na preliminar apresentada, está 
referida no par.ecer. Mas o qu

1
e é certd é que, não fendo o prnjecto considerado 

sinão os a:ctos do Governo Fe1era1,· é sobre os termos precisos do projecto que o 
debate poderia ser travado. · : · 

Trata-se, pois, apenas de verificar si es actos do Governo Federral, istd é, do 
Presidente . da Republica com ~)s ministros de Estado, ficaram , limitados ás duas 
medidas prefixadas pela Constit\lição Federal. Nada mais. 

' E' positiva a disposição · COflstitucional. 
O parecer hão fez mais ·90 que respeitar o· preceito ' constitucional, julgando 

merecedor do consenso do Sena\!o o · projecto .mandando approvar os actos emanados 
do Poder Executivo durante o' ~stado' de sitio. 

O SR .• HERc1Mo ' Luz - ~as o Poder Exei::utivo encampa os actos de seus 
auxiliares. 

O SR. URBANO SANTOS - 1sso diz V. Ex. 
O SR. MENDES •i>E ALMEIDA --i Trata-se de approvar os actos do SI'. Presiden\e 

da Republica : esses actos mf!receram a ,approvação pela propria opposi'ção da 
Camara dos Deputados, como ~e ,evidencia do parecer da Commissão da outra casa. 

O SR. HERCILI0 Luz - M~s n6s temos conhecimento de actos criminosos. N<:.da 
di-remos, sobre ell~s·? , · 

O SR. MENDES DE ALMEID11 ~ Si V. Ex. ccmhece act0s criminosos, r•rcmova 
sobre elles as providencias qu,e julgar convenientes. ·O Senado, hoje, tP.m de se 
declarar sobre os actos da responsabilidade do Sr. Presidente da Republica. Não é 
possível, não ha meio legal para ·se fazer o que V. Ex. deseja, agora, neste pro-
jecto, neste assurnpto. 

O SR. HERCILIO Luz - O que desejo, não. E' o que manda a Constituição. 
O SR. ME~DE!:\ DE ALMEID'\ - · V. Ex. digne-se mo&trar onde é que a Consti· 

tuição manda isso. 

(lt) O Sr: Coelho Campos falou tambem sob1;e a proposição. O , seu discurso não 
consta do Diario do Congresso de 15 Outubro de 19u. 
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.o Sn. HERCILIO Luz - N6s deviamos estar funccionando comó tribunal. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - O parecer estuda e baseia-se cabalmente nas deter-

minações positivas, nos preceitos constitucionaes. Si ha alguma providencia a tomar, 
V. Ex. sabe que isso não é de nossa competencia; V. Ex. sabe quando e como se 
póde promover a responsabilidade dos que porventura tenham culpa e perante quem 
de direito possa decretar a accusação. 

Agradeço pois a V. Ex. a manifestação de seu voto. Elle está de accôrdo inteiro 
com o pensamento do Senado, que a Commissão d~ Constituição e Diplomacia 
acredita ter fundamento, sem devaneios nem palavras inuteis. A nossa funcção con-
stitucional está inteiramente definida no parecer que t.ive a honra de relatar. (Mu.ito 
bem). 

E' encerrada a discussãp. 

Na sessão de 16 é approvàda a proposição e enviada á sancção-. 

FIM DO 4° VOLUME. 
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