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NOTA 

Projectos Amaro Cavalcanti e 
Virgilio . Damasio.-

Nº5 7 · 8 · 9 · 17. 

mm 28 de Maio os ora. Amaro Oavalcanti e Virgilio Dannaaio aprll8enta1ri os 
projectos n° 1 e 8. Em 2 de Junho ora o sr. Eliseu Martins. A discussão é encerrada . 
. Em 3 são oa profectos enviados á Commissão de Constituição~ Em li é publicado o 
parecer. Em 14 falam os aro. Presidente e Amaro Cavalcanti. Em 15 ora o sr. Oampoa 
Salles Em 11 ora o sr. Joaq_uim Catunda. Em 18 ora o sr. Virgílio Damasio que 
apresenta substitutivo. Em 20 é encerrada a discussão. O Presidente annuncia que 
havendo 4 profectos em debate o Senado deve dizer em primeira discussão qual o que 
prefere. E' preferido o nº 17 que entra em 2a discussão . Fala o sr. Eliseu Martins 
que apresenta emendas. E' encerrada a segunda discussão. Em 22 é approvado o pro-
jecto com emendas. Em 25 entra em terceira discussão. São offerecidas emendas. Ora 
o sr. Amaro Cavalcanti. Em 27 são offerecidas emendas. Oram os srs. Coelho Campos, 
Eliseu Martins. Em 28 são offericidaa emendas. Oram 08 8ra. Americo Lobo e Theo· 
dureto Souto. E' encerrada a discussão. Em 30 é o projecto approvado com emendas. 
E' enviado á Commis8ão de redacção. Em /O de Julho é approvada a redaccção final 
e enviado á Gamara. 





SENADÓ FEDERAL 

SESSÃO DE 28 DE MAIO 

O Sr. Amaro Cava1canti. - Venho submetter á consideração do Senado 
um projecto de lei; que me parece da maior opportunídade, siniío da maior u:rgen-

cia, pela materie. que em sí contém. 
E xpediente Antes, porém. de envial-o á mella., seja-me licito fazer algu-

mas ponderaçõeB para justífica.r o meu prooodímento nesta casa, 
e t•ambem aó projecto que tenho a honra de offereoor á sua. oonsíderação. 

E ' uma cousa eabída, porque é um facto oommu:m que, quando nos parlamentoB, 
maioriaa arregimentadas deliberam segnir on executar um certo plano, levadas 
por conveniencias partidarias ou pelo empenlw de apoiar o governo amígo, todru; 
as medídas, qn.aesquer suggestões, ainda mesmo de maior vantagem para o eerviço 
publico, desde que partam ou tenham origem nas bancadas da minoria, são em regra 
geral desatterulid.as, despresadas, como si foram simplesmente imprestaveis .•. 

Temos disto exemplos recentes dos tempos da monarchla., quando o parlanum-
tarismo chegou á. 5l1a phase de maior clescredito, mas tambem da maior ef'lic.acia. 
mbserv:iente para o governo. 

Lembramo-nos todos, de que nesses tempos via= o governo eeroado de 
snas maiorias, nwnopolisar todos os direitos dos dous outros poderes publioos, o 
Legislativo e o Judíciarío, não con&mtindo, siqu.er, que dos representantes da 
minoria ou da oppoaíção na. assembléa legislativa partisse uma só idéa que fosse 
digna de acceítação, um só projeeto de lei, embora traduzisse elle a. verdade das 
cousas, a satisfação de m:na. necessidade d.o paiz, ou importasse mesmo, o cumprÍ· 
manto da. mais rigorosa justil;& Simples requeri.nrentos de informação emm ínntí-
lisa:dos ! ... 

Isto pas:sava-se na época. da deeaden.cia. da monarchía, 
Mudado o regímen, foí estabelecido outro, que teve em \'ÍSta snpprirnír üio 

graves defeitos. 
Entretanto, o que ora estamos praliícando, é simples reprodncção dos erros 

funestos do pai!SB.do, ou ainda peior que isso ••. 
Note o Senado, que não me refiro ao systema. parlanumta!r. O systema. parla.-

mentar si tem muitos defeitos, tambem ~m as suas vantagens ; assim como o sys-
tezna, presidencial que, si tem muitas vantagens, não deí::m de ter, igualmente, 
nmnero:s:as faltas, oomo a. experim:w:ía, tem provado. 

Refiro-me ás más pratíoos do parlamentarismo, como wn abru;o do syetema 
pMJamentftr. 

Refiro-me a essa especie de padamantarilmw que o caracl:erisa de modo mais 
funesto,~t.al qual se pratic.a.entre nós neste momento--, e que só mira a sustentação 
e a.pprovação de todo.s os actos do governo amigo, quaesquer que sejam, dispensado 
todo o exame e fu;ealisação ! 

No syetema, verdadeiramente par1ament.ar é o contrario dís:a:o, que .se pratica. 
A' opposi.ção ou á minoria. deve assistir odíreíto de fiscalíl!al" os aetosd.ogoverno. 
concorrendo, desta sorte, com o seu eontíngente para o bom andamento dos negocio-& 
pub1icos., Qwmdo, porém. .a :maiozia., por interessea partida.rios, nega a sue; aceei-
tação a . lindo· quanto parle da. minoria, pa~a, engrandecer sobretudo, a força do 
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governo., a sua esphera de acção ; temos chegado muito proximo, não do systema 
parlamentar e sim do despotismo? 

O SR. CAMPOS SALLES- Isto só póde acontecer, quando as minorias se torna-
rem anarchicas. 

O S&. AMARO CAVALCANTI - Nego; sem força para resolver ou dominar, as 
minorias não poderão ser despoticas ; ao passo que como está succedendo, a maioria, 
que representa o poder incondicional, levada pelo desejo de sustentar o poder 
amigo, póde tornar-se anarchica, e até tyrannica ... 

O SR. RANGEL PESTANA - Uma maioria poderá ser olygarchica, mas não 
anarchica. 

O SR. AMARo CAVALCANTI - Para não continuar no terreno em que ia, repe-
tirei : mudado o regímen, mudadas as cousas, na lei, não se alteram infelizmente 
as praticas que outr'ora se observava. . 

Aqui mesmo no Senado temos visto simples requerimentos pedindo informações 
a respeito de companheiros ausentes,-a respeito dos motivos que levaram o governo 
a decretar o estado de sitio, nesta capital-, a respeito de providencias, cogitadas 
pelo governo deante da situação melindrosa da praça, e tudo isto a maioria do 
Senado tem julgado indigno de seu apoio ou acceitação ! ... 

O SR. CAMPOS SALLES - Indigno não.,. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Aquillo que se regeita é porque não presta. Tenho 

um grave defeito, mais é defeito, de que não quero corrigir-me. 
·Quando qualifico as cousas, qualifico-as com o nome que entendo que ellaa 

merecem; devo, porém, accentuar, que nunca a minha qualificação se refere aos 
autores dos actos ou factos, porque estes podem pratical-os com as melhores inten-
ções. 

Si trato de um facto, que reputo· mao ou indigno, assim o declaro ; entretanto 
o seu autor póde tel-o proposto lou realisado com sincero intuito do bem, o que não 
impede que o mesmo facto deix.e, por isso, de ser um mal... 

Faço esta confissão, para f!.Ue se me não attribua o proposito de offender o.s 
meus honrados collegas, indivfdual ou collectivamente, aos quaes, muito" ao con-
trario, sempre saberei respeitàr1 como é meu dever. 

E continuando, Sr. preside,nte, ainda direi - o systema actual não comporta 
estes meios de maiorias, arregll,nentadas em torno de outro poder. Pelo contrario, 
toda a sua excellencia, usando da phrase de publicistas americanos, consiste, justa-
mente, em que cada poder publico seja o fiscal constante dos actos, um do· outro, 
de modo a impedir o abuso, pelo qual se possa chegar até a tyrannia. (Apoiados). 

Mas, si no systema, cuja virtude, á bem das liberdades publicas, provém 
justamente deste arranjo feliz de resistencia e contraresistencia, dessa fiscalisação 
constante e reciproca, sobrevieirem essas maiorias compactas, dispostas somente 
a apoiar o que um outro poder quizer e ' praticar, teremos voltado aos funestos 
males do proprio parlamentari~mo, que antes condemnamos. (Apoiados). 

Devo declarar ao Senado, sem a menor idéa de censura, lamento profundamente 
que nesta, como na outra caser do Congresso, se tivesse adoptado o systema de 
moções de confiança ao chefe dp Poder E xecutivo! Lamento, digo; melhor, que se 
tivesse restabelecido aquillo qu\l se hàvia condemnado, e agora, de um modo mais· 
prejudicial, qual nunca se pratiqara no regímen monarchico,-esse modo de promet-
ter apoio previo aos actos de um poder, do qual somos, pela Constituição, os legítimos 
juízes! . .. 

Importa garantir, desde lo~o, a sentença previa, em favor de actos que se não 
conhecem, sem as·razões, sem a~ provas, que por ventura, justifiquem esses mesmos 
actos ! 

Si estes forem contra a jus·riça e o bem commum? !. .• 
Eis por que lamento o systema de moções adoptado ! 
Só duas 'VÓzes, nesta casa, se pronunciaram contra o uso de moções .. 
o SR. RANGEL PESTANA ~- Eu votei contra ellas 
O SR. AMARO CAVALCANTI ~Não conheço, já que citamos sempre as praticas 
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da America do Norte, essa de o Poder Legislativ·o-que é o fiscal do Poder Executivo, 
o fiscal juiz de seus aotos,- offerecer taes moções de confiança ao Poder Execu-
tivo. Não ; este forte dentro de sua esphera, armado _ do véto, tem toda a facul-
dade de fazer o bem publico sem precisar de moções do Poder Legislativo; e por sua 
vez, o legislativo, forte, egualmente, dentro da esphera das grandes attribuições, 
que lhe foram exclusivamente traçadas, - não precisa de assentimento previo 
do Poder Executivo para bem cumprir os seus deveres soberanos. 

A harmonia d!l. paz entre elles é condição de boa administração publica. 
Mas a verdade das posições, si não é a inimisade armada, tambem não será o 

apoio previo incondicional de poderes, que teem o dever de fiscalisação mutua, 
como garantia indispensavel das liberdades publicas. 

Sr. presidente, venho hoje apresentar um projecto, que jà não tem valor 
para o presente. Sou daquelles, que acham o presente da Republica Brazileka; assás 
desgraçado ; descreio delle absolutamente ! Si o futuro não for melhor , ella não 
chegará a ser consolidada ... 

O presente da Republica, não é mais do que uma interrogação que encerra 
crueis incertezas ! ' 

Portanto, em relação ao presente, sou descrente, confesso com tristeza ! .. 
O SR. CAMPOS SALLES - A republica está consolidada porque os inimigos della 

estão vencidos. · 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Deus queira que assim seja: a opinião de S. Ex. 

é muito preciosa, por ter sido um dos fundadores da Republica ... Mas, quando 
vejo os seus companheiros receiosos, entristecidos de quanto se vae passando entre 
nós , fico em duvida onde estará a verdade a respeito do muito que ainda falta., 

, para consolidar a Republica ... 
Mas, Sr. presidente, já disse, - não é o presente que sobretudo me inquieta; 

este é qual ahi o temos ... O poder executivo não quer ter fiscaes: o governo é o 
fiscal de si proprio; e apenas acceita que se lhe preste todo o apoio, antes e depois 
de seus actos ... 

No e.ntanto o que será o futuro, si este precedente ficar estabelecido, isto é, que 
qualquer presidente póde dispensar-se dos outros poderes? Teremos então um 
poder unico o qual, fatalmente, ha de ser ·um poder despotico ! 

O projecto que apresento visa garantir as liberdades publicas para o futuro, 
isto é, regula a especie dando-se, porventura, o estado de sitio, essa medida terrível, 
esse recurso extremo, que o governo só póde empregar dentro da Constituição, a 
menos que não ouse trahir a consciencia do proprio mandato, como poder nacional... 

Receio muito que, no dia de amanhã, um outro presidente da Republica, ou 
mesmo o actual, si assim bem lhe parecer, não queira usar, incondicionalmente, 
desta medida tremenda, como simples meio de governo !. . . ' 

V. ·Ex. sabe a curta historia da Republica : o nosso primeiro presidente usou 
do estado de sitio, a pretexto de conspiração; o segundo tambem declarou o estado 
de sitio, ainda a pretexto de conspiração ! .. . 

E 'faoil, Sr. presidente, elaborar um considerando acerca da existencia de uma 
conspiração; e mesmo nunca se viu despota algum supprimir as liberdades publicas 
sem invocar, para o seu aoto, a necessidade de fazer abortar conspirações ou de 
manter a ordem publica. 

Quando Napoleão quiz preparar o terreno para se torna·r o dieta.dor da Nação 
Franceza, encontrou-se, um dia, com essa machina infernal, que se dizia inventada 
contra a sua pessoa ... 

Aproveitando do pretexto, fez desterrar a 150 indivíduos que lhe pareceram 
mais capazes, no exercito, na marinha e na ordem civil, de fazer opposição aos 
seus planos ambiciosos. Mais tarde, quando o momento lhe pareceu propicio, 
inventou nova conspiração, como sendo filiada á machina infernal, e, desta vez, 
foram presos Moreau, Pichegru e Oadoudal :- Moreau, o vencedor de Hohenlinden 
e um dos maiores generaes da revolução : Pichegru, tambem general e com serviços 
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não menos reoommendaveis á causa publica, e Cadoudal, tão illustre como ·O's 
primeiros. Moreau foi condemnado á prisão, não obstante sua innooencia patente ; 
Pichegru foi estrangulado na prisão, e o terceiro, como 12 outros, foi decapitado ! ... 
Mas, depois disto, Napoleão dava mais um passo, e se declarava o imperador dos 
franc.ezes, ou antes, o dictador unice da nação ! .. 

Napoleão invocava, como agora, a necessidade de desfazer conjurações e de 
manter as instituições. Mas, mantel-as perseguindo os que . as tinham feito ! ... 

Eu, porconsequencia, Sr. presidente, tenho muito medo da declaração incondi-
cional do estado de sitio, no dia de amanhã ! E, inspirando-me nas praticas de 
outros povos, quero que essa faculdade constitucional, autorisando o estado dP. 
sitio, só possa ser exercida pelos poderes publicos na fórma marcada pela. lei. 

() imperio allemão, quando se organisou em 1871, tambem declarou na sua 
constituição que o imperador, na ausencia do congresso, tem o direito de declarar 
em estado de sitio qualquer p arte do territorio da Confederação, mas accrescenta : 
,, emquanto não for promulgada uma lei que regule a mataria, servirá a lei de 4 de 
junho de 1851, que rege a especie para o estad2. da Prussia. » 

Providencfa ou precaução semelhante se encontra na legislação dos outros 
povos, porquanto é facil de comprehender que o simples texto nú de um artigo 
da constituição, sem condições preestabelecidas, segundo as quaes possa o Poder 
Executivo, em um momento dado dispor das liberdades publicas, não poderá 
ser observado sem graves inconvenientes. 

Exemplo temos nós no que se tem feito .ainda agora ! ... 
Aqui trago, pois, o meu projecto; a sua sorte será a que a maioria desta casa 

quizer; em todo caso, ficará cumprido o meu dever, como entendo, nas actuaes 
circumstancias ... 

Peço licença para ler o proj~cto. (Lê.) 
O SR. TAVARES BASTOS - p seu projecto póde·se reduzir a um só artigo, e é : 

declara-se o estado de sitio depois da revolução victoriosa e consequente deposição 
do governo. 

O SR. AMARO CAvALCANTI - Eu registro o aparte de V. Ex. como em favor 
das liberdades publicas? !. .. -

Vem á mesa e estando apoiado pelo numero de assignaturas, vae a imprimir 
para entrar na ordem dos trabftlhos o seguinte projecto : 

O Congre~so Nacional decreta : 
Projecto. Art. 1°. Q estado de sitio só poderá ser declarado nos casos. 

de aggressão f:'Strangeira ou de grave commoção intestina, que 
ponham a patria em perigo, r13sultante de uma guerra ou do levantamento de 
tropas ou de povo á mão arma4a. 

Paragrapho unice - Para que os crimes de conspiração e sedição especificados 
nos art.s. 115 e 118 do Codigo Penal possam autorisar a declaração do estado de 
sitio, é mister que os conspiradores ou sediciosos, concertados e reunidos em·numero 
superior a 10.000 homens arm11dos, occasionem por seus actos e factos a grave 
commoção intestina, ora carac-terisada n©s termos acima previstos, do presente 
artigo. 

Art .2°. O estado de sitio d,eve ser declarado por uma lei. Esta fixará o tempo 
de sua duração; delimitará as localidades a que se applica; e indicará quaes as 
garantias constitucionaes que íJ.cam suspensas e quaes as medidas excepcionaes 
de repressão que possam ser ~doptadas conforme as necessidades da segurança 
publica. 

§ lº E xpirado o prazo do estado de sitio, cessa de pleno direi~o a suspensão 
das garantias, salvo si, por out~·a lei, não for aquelle prorogado. 

§ 20 Não se achando reunido o Congresso Nacional e correndo a patria immi-
nente perigo (ar t. 1° deste decreto e art. 80 da Constituição Federal), compete ao 
Presidente da Republica, por si ou por seus agentes responsaveis, declarar o estado 
de sitio em qualquer ponto do t13rritorio nacional. Mas, nessa hypothese, as medidas 
de repressão ficam restringidas : 
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I. A' detenção das pessoas em prisões, não destinadas aos réos de crimes communs ; 
II. Ao desterro das mt;ismas para outros sitios do territorio nacional. 
Os sitios escolhidos não deverão ser taes que pelas suas condições signifiquem 

desde logo a . imposição de uma pena. 
§ 3°. Quando o estado de sitio houver sido declarado por decreto do Poder-

Executivo, caso previsto no paragrapho antecedente, o Congresso Nacional deverá 
reunir-se de pleno direito dentro do prazo mais curto que for possível, afim de, em 
reunião commum de ambas as camaras, tomar conhecimento do mesmo e approval-o 
ou não, nos termos do art. 34 n. 21 da Constituição. 

§ 4°.Apenas reunido o Congresso, o Presidente da Republica deverá dentro 
de 48 horas dirigir-lhe uma mensagem especial, em que relate todos os factos e 
motivos que teve para declarar o estado de sitio, com as provas e documentos que 
justifiquem a necessidade de semelhante medida. 

A falta do cumprimento desse dever c'olloca o Presidente da Republica sob a 
sancção clo arf. 33 da lei n. 30 de 8 de janeiro de 1872, e nada impede que o Congresso 
resolva, a respeito do estado de sitio e das medidas tomadas em consequencia, 
como bem entender, em vista das circumstancias. 

Art. 3°. A lei da declaração do estado de sitio ou a do seu levantamento terá 
uma discussão unica em reunião commum de ambas as camaras. 

Art. 4°. O estado de sitio declarado pelo Presidente da Republica poderá ser 
levantado pelo mesmo, si assim · o entender, at.é a reunião do Congresso, de que 
trata o § 30 do art. 20. 

Art. 5°. Declarado o ·estado de sitio, os poder,es ou attribuições, de que se acham 
investidas as autoridades civis para manter a ordem e a policia, passarão á auto-
ridade militar. Todavia, aquellas continuarão a exercer as suas outras attribuições; 
assim como os cidadãos continuarão, por sua vez, no goso e:ffectivo das garantias 
constitucionaes, que não forem explicitamente suspensa,s. 

Paragrapho unico. Levantado o estado de sitio, todos quantos forem compre-
hendidos nas medidas excepcionaes de repressão passarão, i;pso facto, á jurisdicção 
das autoridades e justiças ordinarias, as quaes mandarão restituil-os aos seus 
dmeit0s e JibE)rdades, ou sujeitai-os a processo e julgamento, segundo as provas 
que tenham a respeito. · 

Art .. 6°. A lei ou o decreto da declaração do estado de sitio, antes de entrar em 
execução, deverá ter a maior publicidade possível, já pela imprensa, já por editaes 
affixados nos Jogares mais publicos. · 

Art. 7°. Nas medidas de repressão, que pela Constituição e por este decreto 
(art. 2° § 20, III) é o Poder ExElcutivo autorisado a empregar durante o estado de " 
sitio, não poderão ser comprehendidos os membros da representação nacional, 
exceptuado o caso unico de ser alguns delles apanhados com armas á mão, em luta 
travada com as forças legaes. 

Art. 80. Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Senadores, 28 de maio de 1892, - Amaro Oavalcanti. - Joaquim 

Salda,nha 111 arinho. - José Pedro de Oliveira Galvâo. - Braz Carneiro. - J. Oa.tunda. 
- José Bernardo. - Genero110 Marques. - Laper. 

O Sr. Virgílio Damasio justifica, lê e manda á mesa o seguinte projecto: 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. A resolução, pela qual o Congresso declarar o estado de sitio ou apro-

var ou suspender o sitio que houver sido declarado pelo Poder 
Projecto. Executivo ou seu s agentes responsaveis, será por este poder pro-

mulgada e mandada cumprir, independente da sançcão. 
§ Jo. Quando cada uma das camaras em qué se der a discussão daquella reso -

lução entendbr que a mataria é urgentíssima, poderá deliberar e decidir que essa 
discussão. seja a unica. 

§ 2°. Si, porém, assim for decidido, será necessaria, na vota9ã.o final, a maioria 
de dous terços pa.ra que a resolução se dê por approvada. 
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Art. 2°. Quando o está.do de sitio houver sido dàolarado pelo Presidente da 
Republica, a mensagem especial em que devem ser logo relatadas ao Congresso, 
motivadamente, as medidas de excepção que houverem sido tomadas, será acom· 
panhada de todos os ,documentos, referentes ab caso. que existam em poder do 
governo. 

Art. 3°. A declaração da suspensão do estado de sitio suspenderá immedia· 
tamente a continuação de taes medidas, restabelecendo, para aquelles que por 
ellas houverem sido attingidas, a acção da justiça ordinaria. 

Art. 4°. A suspensão de garantias constitucionaes, determinada pelo estado 
de sitio, quer tenha este sido declarado pelo Congresso, quer pelo Presidente da 
Republica, não attingirá, de modo algum, nem os membros do Congresso nem os 
membros do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 5°. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 28 de maio de I892. - Virgilio Damasio. 
Fica sobre a mesa durante o triduo, nos termos do art. 84 do regimento. 

SESSÃO ·DE 2 DE JUNHO 

O Sr. Presidente - A ordem do dia devia começar pela votação das matarias 
cuja discussão fõra encerrada, mas, não havendo numero legal, continúa addiada. 
essa votação. 

Segue-se em Ia discussão o projecto ~ 8 de I892, marcando os casos em que 
poderá ser declarado o estado ~e sitio e tomando outras providencias. 

O SR. ELYSEU MARTINS (71ela ordem) - Sr. presidente, na ordem do dia de 
hoje estão incluidos dous pr0jectos, sobre o mesmo assumpto. · 

O . autor do primeiro, o no~so illustre collega Dr. Amaro Cavalcanti, senadór 
pelo Rio Grande do Norte, não compareceu á sessã0, creio que por doente, porque 
elle sahiu hontem daqui incommodado, e é notorio o seu máo estado de saude,. 

Por esta circumstancia e ,ainda porque trata-se de dous projectos sobre a 
mesma materia, parece que ser~a conveniente que fossem remettidos á respectiva 
coinmissão para fundil-os em um só e emittir a respeito o seu parecer. 

Devo declarar que, em ambos, encontro idéas acceitaveis, mas creio que, 
tendo-se dado hypothese semelpante por mais de uma vez nesta c·asa, o Senado 
tem. assim deliberado. 

Portanto, peço a V. Ex. 1ue submetta á consideração do Senado o alvitre 
por mim lembrado, isto é, de serem os dous projectos remettidos á respectiva 
commissão, para fundil-os e, a respeit9, dar o seu parecer. 

O. Sr PRESIDENTE - o. re1uerimen:to do Sr. Elyseu Martins importa um adia· 
merito da discussão do projecto n . 8. O regimento do Senado não permitte o adia-
mento de projectos quando se -trata da Ia discussão, e determina que, passando 
o projecto da Ja para a 2a discu,ssão, terá de ir a alguma das commissões. 

Assim, si a discussão ficar e\1cerrada e passar este projecto e o de n . 9 á segunda 
discussão, tem de ir necessariamente a uma commissão, ou ás commissões que o 
Senado entender, para estudai- tis e apresentar um substitutivo, si assim julgarem 
acertado. 

Portanto, por força do regimento, ter-se-ha de fazer aquillo que requereu o 
honrado senador. 

O. SR. ELYSEU MARTINS (pela .wrdem) - Deante do esclarecimento que V. 
Ex. acaba de dar, peço liçenca para· retirar o meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - N.ãq tendo sido apoiado o requerimento, o considero 
retirado. Co;ntinua a discussão do projecto. · 

E ' encerrada sem debate. 
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SESSÃO DE 3 DE JUNHO. 

Vota-se, em Ia discussão, e é approvado para passará 2a, indo antes ás .com. 
missões reunidas de constituição, poderes e diplomacia e de justiça e legislação,. 
o projecto do Senado, n. 8 de 1892, marcando os casos em que poderá ser. declarado 
o estado de sitio e tomando outras providencias, 

SESSÃO DE 11 DE JUNHO. 

As comm1ssoes de justiça e legislação, e de constituição e poderes, a quem 
fo,ram presentes os projectos dos nobres senadores Amaro Cavalcanti e Virgílio 

Damasio, regulando o estado de sitio, dão sobre elles o seguinte 
Parecer. parecer : 

Nem um delles satisfaz inteiramente as necessidades que 
possam decorrer de uma situação tão anormal e extraordínaria, como é essa, que, 
por sua excepcional gravidade, reclama a applicação de meios extremos, a bem 
da segurança publica e para debellar perigos immínentes. 

Cumpre, ao prover de remedica uma tal situaçã~ conciliar tanto possível a 
segurança e garantia dos direitos individuaes com a necessidade de manter a~ 
garantias e os direitos da communhão social. 

A faculdade de declarar o estado de sitio, com todas as medidas de excepção 
que 9 acompanham, seria (,lertamente uma arma perigosissima nas mãos do Execu. 
tive, si ella púdesse existir sem o contrapeso do exame e do julgamento do Poder 
Legislativo,. ao qual cabe, neste caso, impor a sancção penal, que é o maximo a 
que póde attingir a efficacia dos conrectivos opp.ostos aos excessos e abusos do 
poder neste regímen de responsabilidade. Rodeado destas precauções salutares, 
o Executivo, a quem cabe manter a ordem e garantir a segurança publica, deve 
por igual ser investido dos meios que tornem efficaz a sua a-0ção em um momento 
de perigo para a patria. 

Foram motivos desta ordem que aconselharam o legislador constit,uinte a 
conceder ao Executivo esta faculdade excepcional, nos amplos termos da Consti. 
tuição. 

Urna lei ordinaria, por mais liberal que deva ser, não póde entretanto restringir, 
sem feril-o, o preceito constitucional. ' 

Reservando-se para mais amplos esclarecimentos quando se instituir o debate . 
oral, as commissões limitam-se, por agora, a apresentar aos dous alludidos projectos 
o substitutivo que acompanha o presente parecer. 

Sala das cornmissões, '!l de junho de 1892. -Campos Salles. - J oaqwim F'elicio. 
Gomensoro. - F'. Machado. - Tavares Bastos. 

O Congresso Nacional decreta : 
Projecto. Art. 1°. Nos casos .de imrninente perigo, por aggressão estran· 

geira ou commoção intestina, exigindo-o a segurança publica, o 
Poder Executivo poderá declarar em estado de sitio a extensão do territorio que 
seja necessario e pelo tempo que julgar indispensavel, suspendendo-se ahi as garan. 
tias constitucionaes. · 

Nestas garantias comprehendem-se as immunidades a que se refere o art. 20 da 
Constituição. 
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Art. 2°. Nas medidas de repressão contra as pessoas, o Poder Executivo res-
tringir.se-ha a impor : 

1°, a detenção em logar não destinado aos réos de crimes communs ; 
2°, o desterro para outros sitios do territorio nácional; 
Art. 3°. Na primeira reunião do Congresso, subsequente á declaração do estado 

de sitio, o Presidente da Republica relatar-lhe-ha, no prazo maximo de oito dias 
da sua abertura, as medidas de excepção que houverem sido empregadas, juntando 
á sua mensagem os documentos e informações que tiver colligido. 

Art. 4º. Presentes ao Congresso os documentos e informações a que se refere 
o artigo anterior, a Camara dos Deputados iniciará desde logo o exame dos actos 
do Presidente da Republica, relativos á declaração do estado de sitio, approvando-
os ou promovendo a sua responsabilidade. 

Art. 5°. Declarado o estado de sitio, o Presidente da Republica poderá, obser-
vada a limitação do art. 2° da presente lei, autorisar a detenção ou desterro, inde-
pendente de processo, pelo tempo de seis mezes, no maximo. 

Art. 6º. A suspensão do estado .de sitio pelo decurso do tempo que lhe for 
fixado no acto da sua declaração, não acarreta a cessação dos effeitos das medidas 
empregadas, as quaes continuarão a vigorar em relação ás pessoas sobre quem 
recahirem. 

Findo o tempo determinado para a detenção ou desterro, os pacientes serão · 
immediatamente postos á disposição do juizo competente, afim de serem proces-
sados e julgados, salvo unicamente o caso de amnistia. 

Art. 7°. Só ao Congresso Nacional compete tomar conhecimento do acto da 
declaração do estado de sitio, para approval-o ou não, e homologar as medidas 
que se lhe seguirem, mantendo ou suspendendo, ou prorogando os prazos fixados 
para a sua duração e permanencia dos seus effeitos. 

Art. 8°. O Poder Executivo poderá restabelecer o uso dos passaportes para 
as pessoas que entrarem ou sfW:em do territorio em estado de sitio. 

Art. 9°. Quando a declaração de estado de sitio for feita pelo Congresso, as 
suas condições serão prescrip\;as pela respectiva resolução. 

Esta resolução será tom~~da em uma só discussão de cada camara. 
Art. 10. Revogam-se as 1lisposições em contrario. 
Sala das commissões, 11 de junho de 1892. :- Oarrvpos Salles. -Joaquim Ji'el!icio, 

Gomensoro. - F. Machado. ~- Tava;res Bastos. 

SES~ÃO DE 14 DE JUNHO. 

O Sr. Presidente - Spbre o assumpto de que trata foram offerecidos ao 
Senado dous projectos : um, i1. 8, dos Sra. Amaro Cavalcanti, Saldanha Marinho e 

mais senhores e outro, n. 9, do Sr. Virgilio Damasio, projeci-
2a discussão tos que fqram remettidos ás commissões de justiça e legislação 

e de constituição e poderes que, torr1'ando-os em consideração, 
do projecto concluiu o seu parecer, offerecendo um substitutivo aos dous 

referidos projectos. 
Seguind:o a ordem chron:qlogica, dei para discussão o projecto n. 8, conjunta-

mente com os out,ros dous, qt,te considero substitutivos. 
Na fórma do requerime11to do Senado, esta 2a discussão é feita artigo por 

artigo ; mas o mesmo regimenyto perinitte que, por occasião da discussão do art. 1 o 
de cada projecto, se possa fazflr reparos sobre o assumpto de todos os artigos. 

Conseguintemente previn1> aos Srs. senadores que durante a discussão do art. 1° 
do projecto n. 8 poderão com1iderar a me.teria dos de mais artigos desse projecto 
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e dos outros dous. Encerrada esta discussão, consultarei ao Senado sobre a prefe-
rencia que deve ter um dos·tres projectos e então discutir-se-ha a mataria, por artigos, 
daquelle que tiver sido preferido. 

O. Sr. Amaro Cavalcanti - Sr. presidente, cabe-me o dever de tomar parte 
no debate, não sómente pela grande relevancia de sua mataria, como ainda pela 

, razão especial de ter sido autor de um dos projectos sobre os quaes versa a discussão. 
Antes, porém; de occupar-me da mataria sujeita á nossa apreciação, consinta 

V. Ex. que entre em uma ordem de considerações que o momento suggere, ordem 
de considerações, para a qual preciso da benevola attenção do Senado, por entender 
que na mesma talvez se contenha un: dos remedios efficazes, de que muito carecemos, 
para melhorar a actual situação politica e administrativa do paiz. 

Senhores, encarando a vida dos povos nos proprios factos que se desenrolam 
aos olhos do observador, verifica-se que ha, apenas, dous modos possiveis de governo 
capaz de dar ás instituições ordem e paz, ao menos durante úm certo periodo. 

Estes dous modos de governo são : ou a força, impondo-se em Jogar da razão, 
outrora expressada na formula-sic-volo, sic-jubeo-ou a opinião, guiada pela boa 
razã.o, e tendo a força ao seu serviço. 

Abstracção feita dos principios que regem, theoricamente, as differentes fórmas 
de governo, o facto unico, patente a todos, é esse. 

Mas, senhores, onde a força predomina, ou a liberdade não existe, ou se acha 
ameaçada de supressão a todo o momento ; e daqui a condemnação necessaria de 
semelhante regimen, e a preferencia evidentemente justificada de outro regimen, 
o da opinião, conforme ao ensinamento do direito publico moderno. 

Releva, entretanto, saber o que é a opinião. Poderiamos, talvez, definil-a uma 
corrente de idéas e de principios, que atravessa, em dados momentos, as massas 
populares, as camadas sociaes, levando em si o vigor das aspirações communs, ou 
o impulso das necessidades individuaes e collectivas da nação e do paiz. 

Definida ou qualificada desta sorte, vê-se, porém, que a opinião é intangivel, 
é multiforme, é incerta, é, conseguintemente, carecedora de uma fórma positiva 
para caracterisar um modo estavel de governo. 

Para isto precisa ella de orgãos legitimos, que a exprimam em cada momento, 
e que affirmen o seu valor em cada caso ; e tratando-se da especie politica, esses 
orgãos, todos sabemos, são os partidos, os quaes, apropriando-se das idéas occu-
rentes, adaptando-se aos factos que se succedem, e aproveitando as lições da expe-
riencia, tomam a grande tarefa de encaminhar o p aiz nos meios de realisar, bem 
commum, de que elle careça. 

E, senhores, o não preciso accentuar qual a situação historica em que nos acha .. 
mos, quanto á politica nacional : ou temos de optar pela continuação do regímen 
da força, sob o qual temos vivido desde a proclamação da republica; ou temos de 
organisar para norma de governo o regimen da opinião, unico legitimo á luz ela bõ:i, 
razão, e unico capaz de bem garantir a plena liberd ade individual. (Apoiados). 

Destas poucas palayras, é facil comprehencler a direcção de meu pensamento. 
Pareceu-me opportuno chamar a attenção do Senado, onde teem assento muitos 

distinctos representantes da politicado paiz, para a satisfacção de uma necessidade 
publica que não póde ser adiada, sem grave detrimento, - a organisação real e 
effectiva dos partidos nacionaes. 

Si analysarmos com criterio as idéas sustentadas, pró e contra, em ambas as 
casas do Congresso ; si perscrutarmos as razões e motivos que dominam as discus -
sões e pareceres diversos, embora todos os preopinantes sejam sinceros na preferencia 
dos meios e dos modos por que servem á causa publica; havemos de confessar que 
já existem elementos bastantes e distinctos de dous grandes partidos. 

Nós encontramos de um lado exigencias as mais tenazes, em nome da ordem, 
em nome de um poder forte, que se imponha no centro e nas espheras da vida 
nacional, como meio que uns reputam necessario para consolidar as instituições 
da Republica ; de outro lado, uma corrente diversa, a qual dominando a outros, 
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fal-os desconfiar desse poder central, forte, e receiosos do 'despotismo, preférem, 
como garantia mais efficaz, o valor da massa popular, cujos representantes nós 
somos. Aquelles fallam em nome da autoridade, e justificam em nome desta quanto 
se vae passando na ordem politica actual; estesfallam em nome das liberdades publi-
cas ; e querem, abraçados com estas, deter a acção absorvente dessa mesma autori-
dade, a qual já lhes parece fóra da propria esphera do bem commum ... 

São duas correntes de idéas tão respeitaveis (apoiados), quanto ellas são indis-
pensaveis á propria existencia da organisação politica ; l,iberdade e ordem não se 
contradizem; mas para que uma não sobrepuje de modo a fazer perigar a outra, é 
mister que duas forças oppostas as mantenham no justo equilibrio, onde sómente 
paira a verdade de ambas as tendencias. 

Portanto, senhores, não nos illudamos nem adiemos a solução do probléma. 
Ha no parlamento brazileiro, como lá fóra, na nação, uma parcialidade politica, 

que tudo confia e espera do poder contrai, isto é , do Poder Executivo, para conso-
lidar a Republica, engrandecei-a, elevai-a; ha tambem uma outra, que, receiando 
os excessos deste poder, prefere a acção da liberdade, no centro e nas espheras de 
toda federação. Os nossos pouco valem, comtanto que exprimam as cousas que exis-
tem. Os primeiros chamam-se, caso lhe convenha-- presidencias, autoritarias, conser-
vadores ou republicanos; nós outros temos nome certo : seremos os democ1·atas, 
ou liberaes, si quizerem ; preferinos o povo, estaremos com o povo, dispostos a tudo 
fazer e emprehender para bem da Republica, mas pelos meios da liberdade. 

Agora, Sr. presidente, chamarei a attenção do Senado para um facto historico, 
que, sobretudo; despertou em meu espirito a idéa de aproveitar este ensejo para as 
suggestões, que acabo de fazer. 

Lendo a historia patria, notei que a organisação dos partidos politicos, que 
serviram durante a monarchia, surgiu em um periodo historico, assaz semelhante. 

Votado o Acto Addicional ~de 1834 como o ultimo degráo de elevação na escala 
das reacções continuas do espirito liberal contra o espirito mesquinho da politiea 
do primeiro reinado, tratou-se 1la sua execução. 

Aquella reforma fóra liberal demais para a época ; os seus proprios autores, 
ao executai-a, tiveram de enqontrar difficuldades que não tinham previsto. As 
provincias, tomando a lei de 1~34 como uma verdade escripta e real _para os seus 
destinos, julgaram-se por assim dizer autonomas, fóra da acção do centro. 

Por sua vez, o poder central comprehendendo quanto perigo adviria dessa 
conducta para o proprio regimen monarchico, procurou desde logo contrariar as 
novas aspirações das provincias, abafal-as mesmo no todo, muito embora contra 
aquillo que se achava disposto na propria reforma constitucional. 

E daqui, em vez de um ;remedio, como se pretendeu, esta mesma reforma 
tornou-se novo motivo de agit~ção no paiz. 

As perturbações sediciosas, as conspirações, desordens emfim, por toda a parte 
continuaram ou appareceram spb a dupla bandeira. 

Uns diziam : " deante dq Acto Addicional, somos autonomos, queremos e 
podemos tudo fazer em prol da autonomia das provincias "· Outros diziam : " não, 
ou o Acto Addicional seja ent~ndido diversamente, ou então seja interpretado de 
modo restricto, porque elle é a Constituição, e esta é a monarchia e a centralisação. "· 

O teor das discussões parl~mentares da época, sobretudo, da sessão de 1836, 
nos deixam bem vêr as condic;ões dos espiritos, e as tendencias partidarias nos 
negocios publicos do paiz. 

Para apressar o movimento decisivo, ou levar os preopinantes diversos a uma 
nova ordem de cousas, sobreviéram ainda, como factos preponderantes, de um 
lado,-a sublevação do Rio Griµide do Sul e as medidas desastradas que a respeito 
foram, a principio, tomadas pelp governo da regencia e de outro lado, a coincidencia 
da eleição para deputados gera!JS da SE!guinte legislatura, e resignação do sr. Feijó 
de Jogar de Regente do Imperiq, o qual, ape.zar de ser então o vulto de maior pres-
tigio politico, ·confessara-se impotente ele realisar o bem commum, deante da gravi-
dade das circumstancias ! .. . 
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Do conjuncto de todos esses factos, e das condições melindrosas de agitação 
publica e de incertezas em que se achava a Nãçao, baralhados os homens e as cousas, 
mas bem assignaladas as tendencias politicas de uns e de outros ; chegou-se, natu-
ralmente, ao reconhecimento definitivo dos dous partidos, - o liberal e o conservador, 
aquelle pugnando em nome das liberdades, e este, preferindo, em tudo, os misteres 
da ordem e da autoridade. 

Não faço a injustiça de dizer que os que querem a ordem, não querem tambem 
a liberdade : querem-na, certamente, como nós outros ; mas querem-na partindo 
da ordem, para chegar á liberdade. Emquanto que i:iós outros queremos, antes de 
tudo, a liberdade, como principio e como fim, e a ordem, tão sómente, como meio 
de exercicio da propria liberdade. 

Sr. presidente, revendo os factos da organisação dos partidos monarchicos, 
elles caracterisam uma época por demais semelhante áquella em a qual ,nos acham.os, 
para bem executar a constituição de 1891. 

Essas perturbações intestinas, essas sedições, esses protestos e reclamações 
contra, a intervenção do Poder Executivo central nos differentes estados, tudo isso 
foi outr'ora, com relação ás provincias, energicamente analysado, e combatido, e 
tudo isso serviu de elemento, de razão basica para a organisação dos partidos. 

Embora, Sr. presidente, modificados pelos successos occurentes. trocados os 
nomes pelos accidentes que sobrevieram, taes como luzios e saquaremas, depois da 
revolução mineira de 1842, e praieiros e saquaremas em 1848 ; os partidos nacionaes, 
não obstante quasi nullificados quanto aos principias nos ultimas dias da monar-
chia pelo poder pessoal do monarcha, que, lhes deixando apenas os nomes, dispunha 
das suas idéas e tendencias ao seu talante ; apezar de tudo isso, Sr. presidente, 
não se póde negar que lhe devemos os mais importantes serviços ... 

Essa obra de paz de 40 annos, que gosamos, foi devida, sobretudo, á organisação 
dos partidos, a qual, substituindo o governo da força, abriu ensejo permanente 
para o governo da opinião, ºainda que deixasse esta de ser, muitas vezes, respeitada 
ein suas mais legitimas tendencias... · 

Si agora, deixando a historia patria, formos consultar a historia da política 
americana, para apreciar a origem dos seus dous p'artidos nacionaes, acharemos 
que, mesmo desde os dias da convenção constituinte, dous grupos salientaram-se; 
um, exigindo a maior somma de liberdades para os individuas e para os estados , 
outro, requerendo como maior garantia da consolidação da propria obra, um poder 
central fórte, muito fórte, capaz de conter os impulsos populares em suas aspirações 
e os estados federaes nas suas prerogativas exageradas. 

Entretanto, ainda então, nenhum partido nacional, ficou realmente constituído 
Mas quando Washington, organisando o priµieiro gabinete, chamou para junto 
de si dous homens do maior vulto político no seu paiz,-Hamilton e Jefferson, que 
haviam sustentado princípios oppostos no seio da constituinte, o rompimento das 
duas forças políticas, em campos separados, tornou-se inevitavel... 

Aquelles que entendiam com Hamilton, que federalista queria dizer poder 
central forte, pouca confiança no valor das massas, achavam que entregar a direcção 
do paiz ao povo e á autonomia completa dos estados, seria perigar a republica 
fundada; estes, que, ao contrario, pensando com Jefferson, muito recaiavam dos 
abusos do poder central, sustentavam theoria diversa, e que a virtude do proprio 
governo só é legitima e beneficia, si ella resulta da inteira liberdade nacional, 
represendata pelos individuas e pelos poderes locaes. 

Ahi temos formados os dous partidos da N orte-America, o federalista e o 
republicano; mas o grande prestigio de Washington, durante oito annos de governo, 
representando as tendencias federalistas, foi tamanho, que Jefferson e o seu proprio 
partido ficaram, por assim dizer, eliminados da direcção das cousas publicas. 

Entretanto, no successor de Washington, John Adams, já não havendo o 
mesmo prestigio para se impor á nação, o partido republicano começou a aug-
mentar de sympathia e .,de força, e logo na campanha de 1800, a terceira campanha 
·presidencial, elle, capitaneado por Jefferson, tomou conta da direcção política do 
paiz, e ditou leis durante 24 annos, fazendo a prosperidade nacional. 
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Mais tarde, entre 1828 e 1830, durante a ultima parte do governo de J . Quincy 
Adams e do seu successor Jackson, deu-se, por assim dizer, a reorganisação dos 
partidos, que começaram a denominar-se democratas whigs e os primeiros conti-
nuando os dogmas e tradições dos republicanos de Jefferson, e os segundos se 
dizendo representantes dos princípios federalistas sustentados por Hamilton, em 
outros tempos. 

Ainda que, já agora, modificados em suas tendencia::i, os partidos nacionaes 
americanos continuaram a decidir da sorte política e industrial do paiz, e não sem 
grande vantagem para os creditas da União. 

Nesse entremeio da vida nacional, um grande facto apparece, o qual, cada 
dia crescendo de proporções pela complexidade de interesses que involvia, chegou 
mesmo a in;tplantar a confusão no seio dos dous partidos : - este facto foi a idéa 
abolicionista, a qual fazendo proselitos entre ambos, pelas razões e circumstancias 
diversas, tornou-se necessaria uma nova transformação dos mesmos, qual vemol-a 
realisada em 1854--1856, quando se fundaram os partidos actuaes : republicano e 
democrata. E cousa notavel : tão diversas e contrarias foram as condições e os factos 
em jogo, que, até nos nómes, os novos partidos deixaram de representar os seus 
predecessores! ... 

Fosse, porém, como fosse, a lição de experiencia, para a qual quiz chamar a 
attenção do Senado é : não ha, não houve uma só phase importante da Republica 
' Americana, em a qual os partidos políticos não tivessem tido a sua acção legitima 
e preponderante. Lá não houve, como para nós outros, um periodo de força, houve 
sempre o domínio da opinião publica, representada nos seus partidos ; pouco 
importa que estes se transformassem com as proprias idéas que anteriormente 

,sustentavam. Assim devia sel-o. 
Os partidos estão, sem dt~vida, sujeitos a transformações, ·ás vezes frequentes 

e 'radicaes ; porque elles develf acompanhar o movimento das idéas, as fatalidades 
da vida nacional. O que, porém, muito importa é a sua existencia efficaz e patriotica, 
sem a qual o governo do paiz sera substituído pelo regimen incondicional da força. 

Ditas estas palavras, Sr. presidente, para accentuar a necessidade actual de 
partidos nacionaes, em relação ás cousas políticas do nosso paiz ; vou agora occupar-
me da grave questão de e8tadq de sitio, ou melhor, a questão das nossas liberdades 
publicas. 

E por certo, senhores, pouco vale que as liberdades individuaes estejam ins-
criptas em artigos da nossa ltii constitucional ; si na execução desta puderem ellas 
ser supprimidas, uma só vez, ir).condicionalmente, por qualquer poder ou autoridade ; 
ao contrario, é mistér que as liberdades publicas permaneçam, como garantia 
constante, como verdade incontestavel, agora e sempre, sem o que cessa a razão 
do direito na propria organü1ação do estado. 

Sr. presidente, quem diz " estado de sitio n diz momento supremo de perigo 
gravíssimo para a vida de um povo, para o qual todos os meios ordinarios da lei, 
e da força á disposição daqu(!lla, são insufficientes. 

O poder publico tem, sem duvida, o dever de manter a integridade de sua 
existencia. 

Assim como o inviduo d(!fende a propria vida, quando aggredido, não se póde 
recusar que o estado, o qual ;representa a somma de todos os individuas de todos 
os direitos, deses, empregue t13-mbem, quando atacado, os meios precisos, energicos 
e bastantes, para sua defesa. 

Sobre este asserto, não l:ia questão. 
Si recorressemos á historia, os exemplos não faltariam. Já a antiga Republica 

Romana tinha a sua dictadur!", a que recorria nos momentos angustiosos da patria. 
Era o inimigo que batia ás portas de Roma ; era a invasão, que havia transposto 
as fronteiras ; era Porsenna, apampado na margem do Tibre, e ameaçando a cidade ; 
era a conflagração interna de braço erguido contra a propriedade, a honra e a vida 
de todos! 

Vinha e-qtão o senatus-cqnsulto, creando a dictadura para manter a ordem e 
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garantir a paz, e os direitos da communhão politica. Mas, para averiguar-se, como 
naquelle tempo já se pezava em muito a suspensão dos direitos individuaes, basta 
dizer que o BenatuB-coneulto, pelo qual era investida a dictadura, se chamava -
Senatus-conBultwm ultimm neceBsitatis ; era lei de ultimo recurso para circumstancias 
extremas !-E diz um escriptor de grande utilidade sempre que Roma usou da 
dictadura para defender-se das aggressões externas ou internas, nos termos rigorosos 
e no pensamento do direito, os resultados obtidos foram do maior proveito e efficacia. 

Entretanto, mais tarde, quando as dictaduras se fizeram pelo abuso, pela 
violencia, pela vingança e não pelo recurso da ultima neceBsidade ; a desgraça entrou 
na cidade, infelicitou a população e acabou por fazer submergir o grande imperio ! 

Senhores, analysando a suspensão de garantias constitucionaes em outros 
estados, quero significar que nesta mataria devemos muito attender á lição elos 
factos. Sabe o Senado, que dos paizes que sahiram da meia idade, nenhum se avan-
tajou á Inglaterra em mataria de liberdades publicas. 

A lei que instituiu o habeas-corpus, vem da grande carta de 1216, outorgada 
pelo rei, .T oâo-sem-terra, e ampliada sempre nos reinados subsequentes, tornou-se 
um pedestal forte das liberdades individuaes daquelle povo. Ao lado dessa lei de 
habeaB-corpus collocaram-se logo duas outras grandes garantias : uma que a nenhum 
subdito inglez é p ermittido impor penas, nem sujeitar a processo de especie alguma, 
sinão pelos seus tribunaes naturaes ; outra que só o parlamento inglez tem compe-
,tencia exclusiva de suspender o habeas-corpus. Por m ais graves que sejam as cir-
cumstancias na Inglaterra, o rei não póde suspender o habeas-corpUB, nem prender 
subdito algum. , 

Diz Blackstone : « a felicidade daquella garantia é que só o parlamento póde 
julgar da conveniencia de ser ou não suspensa, e que só o parlamento nacional 
póde autorisar a Corôa a prender os subditos inglezes de um modo excepcional. " 
Não ha duvida que dados os momentos d e perigo real comprovado, o parlamento 
inglez tem sabido cumprir o seu dever em bem d a segurança publica ; mas o rei da 
Inglaterra não póde por si só declarar o estado de sitio. 

Tratando de outros povos modernos, vemos que em varias constituições ha, 
com effeito, disposição semelhante áquella que foi consagrada na nossa constituição, 
isto é, que nos casos de imminente perigo ou de salvação publica, não estando 
reunido 'o Congresso, o Poder Executivo póde usar da grave faculdade de declarar 
o estado de sitio. Mas, como e quando? Eis o difficil da questão. 

Declarado na ·constituição ou não, já o disse ao Senado, nenhum poder publico, 
encarregado de manter a ordem, a paz e as instituições de um povo (a menos que o 
seu representante não seja um cobarde, um indigno), se deixaria v:ilipendiar pela 
insurreição armada ou pela guerra aberta ! 

Não é só direito, é dever seu defender o poder que representa e as liberdades 
e direitos que lhe foram confiados. Mas, ainda repito, quando e como o deve fazer? ... 

Mesmo neste recinto, é facil de ver que se encontram duas correntes oppostas, 
dous modos diversos de encarar a mesma questão : o do projecto que apresentei, 
e o substitutivo da commissão. 

Eu quero errar, pondo-me ao lado das liberdades publicas; a commissão 
pensou acertar, pondo-se ao lado do Poder Executivo: ella quer a ordem antes de 
tudo, e eu, a liberdade antes e além de tudo ; quero tambem, é certo, a ordem, mas 
de preferencia, a liberdade ; porque, si a liberdade sem a ordem póde levar á anar-
chia, a ordem sem a liberdade converte-se no despotismo e tyrannia, que é mal peior. 

Vejo perigo extremo em ser adoptado·o substitutivo, porque o quando da medida 
extrema não esta determinado e o como não satisfaz. A Constituição do Imperio 
tambem já dava ao Poder Moderador o direito de suspender garantias constitu-
cionaes em dous casos : invasão estrangeira, ou rebellião. 

Não ha duvida, que deante de uma invasão estrangeira tudo cessa, nenhum 
direito póde ser invocado, desde que não seja elemento de salvar a dignidade da 
patria. Do mesmo modo, deante de uma rebellião, que, nos termos da lei penal da 
monarchia, consistia no levantamento de uma ou mais povoações contendo vinte 
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mil pessoas, a suspensão de garantias fõra um acto justificado .... E chamo a attenção 
do Senado para este ponto, porquanto, ao lêr o meu projecto, que exige o levanta-
mento de 10.000 homens, para que o Poder Executivo considere a sedição e conspi-
ração capazes de motivar os meios extremos do art. 80 da Constituição, ouvi dizer 
que o meu projecto era impraticavel. Pois bem, era a monarchia, que exigia 
20.000 rebellados para que as liberdades publicas podessem ser suspensas pelo poder 
executivo .... 

Cumpre-me insistir sobre este ponto, para explicar perfeitamente o meu modo 
de vêr. 

Ao Poder Executivo, deante de uma sedição ou de uma conspiração, não faltam 
todos os meios vainaros de représsar, da policia, da sua força e da sua justiça, os 
quaes em regra serão efficazes e bastantes. 

Entretanto, si der-se a hypothese figurada de 10.000 homens armados contra 
a ordem e a segurança publicas, como é de suppõr, que taes meios já não bastem; 
então e sómente se deverá recorrer aos extraord.inarios, marcados na Constituição. 

Pois não careço dizer, que só quando todos os meios ordinarios fallecem, ou se 
mostram insufficientes deante de uma força maior, é que se poderá lançar mão 
do recurso extremo da suspensão de garantias. 

Nenhum governo legal e prudente fará de modo diverso. 
E pergunto agora ao Senado : no momento actual, quanto sangue não se tem 

derramado em Matto Grosso, quanta deshumanidade, quantos meios atrozes e, 
atP assassinatos, não teem sido praticados, no intuito de restabelecer >L ord"m 
publica pelas forças federaes? ! · 

E, porventura, precisou o governo suspender ali as -garantiaa individuaes ? 
Não. O estado de sitio é de puro direito, tratando.se de guerra, ou de revoluções. 
O poder; publico deverá defender-se sempre pelos meios ordinarios, que, na. 

maioria dos casos, são sufficientes.1 Mas, attendei bem : o estado de sitio não é um 
recurso de simples administração, delle só póde-se usar, como uma necessidade de 
salvação publica ; e por isso mesmo,, procurei difficultar o seu emprego ; bem quizera 
que delle nunca se houvesse misté11 em uma longa vida da Republica. Melhor fõra, 
com effeito, que fõra do caso de 15uerra, elle não fosse possível, como entendem 
publicistas notaveis. Como sabe-sii, constituições ha, que não o admittem expres-
samente ... 

Uma vez, porém, que trata-se qe uma lei para definir o estado de sitio ou regular 
a sua applicação, importa dizer ao ~enado que o nosso dever, na especie, é restringir 
e não ampliar de maneira alguma. 

Si o texto do art. 80 da Constituição não basta, a lei que vem explica.1-o deve 
ser de natureza restrictiva. 

Já declarei as condições especip.es em que a sedição e conspiração serão suscep-
tiveis de autorisar o estado de sitio pelo Poder Executivo. 

Essas condições são, ao meu yer, tanto mais indispensaveis, quando o Poder 
Executivo, tendo a força ao seu djspor, é por isso mesmo, facil em abusar contra, 
aquelles que se lhe oppoem. 

Passando agora a occupar-m\l do projecto substitutivo daa honradas com-
missões, começo por declarar ao Senado que, salvo a ma teria do seu art. 1° e de 
algum outro, que reproduz os te;gtos constitucionaes, nenhuma de suas outras 
disposições me satisfazem. 

Sr. presidente, não tenho a prej;enção de ter inventado soluções novas ou moldes 
perfeitos no projecto que submetti ao Senado. Tive deante de mim as leis de dous 
povos, uma republica democrata e um reino militariaado, e dellas escolhi aa dispo-
sições que me pareceram adaptaifas ás circumstancias eapeciaes da Republica. 
Brazileira. 

Devo mesmo declarar ao Sena<j.o que as disposicõea principaes do meu projecto, 
embora modificadas, são semelhantes ás da lei de 3 de abril de 1878, a qual. por 
sua vez, reproduziu, em parte a l:ei anterior de 1849, - e constitua a legislação 
sobre a materia na Republica Fraµceza. 
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Não encontro em legislação alguma a declaração explicita de que, nas medidas 
excepcionaes do estado de sitio declarado pelo Poder Executivo, possam ser incluidos 
os deputados e senadores ; do modo incondicional por que se fez no projecto das 
commíssões. 

Quanto á nossa Constituição, penso que nem ao menos, teria ro/zão para levan-
tar duvidas a esse respeito ; porquanto é contra a boa hermeneutica deferir ou 
applicar um artigo della, nullificando outro, ou tornando-o manifestamente anta-
gonico. · 

Declarado no art. 20 da Constituição que o deputado ou senador só póde ser 
preso em flagrante, bastará manter a mesma disposição para os casos do estado 
de sitio : ir além é fazer mais do que permitte a m!)sma Constituição. 

Não supponha o Senado que venho reclamar ou advogar a immunidade parla-
mentar, para fazer o mal publico. Seria contradizer a razão fundamental dessa 
mesma immunidade, a qual é conferida como garantia daquelle que tem de bem 
servir a causa publica, e não para que os individuos possam acobertar-se com ella, 
quando não são fieis aos seus deveres, não exercitam o bem commum, e, ao 
contrario, se valem das suas posições ou prerogativas, para impedil-o, para 
inutilisal-o. 

A razão de ser da immunidade cessa, então, sem duvida alguma. 
Mas, na especie, tratando-se de dar direito a um poder para nullificar, por um 

acto seu, todas as faculdades e garnatias de um outro poder, ao qual imcum.be, 
igualmente, o dever de manter a ordem, de velar pela guarda da Constituição e das 
leis ; m6 parece que não se deve levar as cousas até ao extremo do nivellannento 
equalitario. 

Entendi que a independencia dos membros do Poder Legislativo ficaria salva, 
e conciliada com as neceBSidades da salvação publica, no caso de estado de sitio, 
desde que, presos, porventura, não lhes fosse licito de modo algum, invocar immu-
nidades em seu favor. 

Mas ir apanhal-os fóra do theatro da acção, longe dos acontecimentos, por 
indicações e suggestões inimigas por depoimentos, muitas vezes falsos, de policiaes 
ou de indivíduos adrede insinuados - será abrir porta larga, para que o Poder 
Executivo disponha, á sua vontade, do outro poder, o qual tem de ser fiscal e juiz 
do seu proprio acto. 

Senhores, muito receio que essa disposição incondicional, conferida ao Poder 
Executivo, contra os membros do Legislativo, não venha a ser fatal na pratica ! 

Além disto, é de attender : o projecto das commissões, de um lado d4 ao Execu-
tivo direito de prender e desterrar os membros do Poder Legislativo, e de outro 
lado, accrescenta que elle poderá deter as pessoas compromettidas, durante seis 
mezes. 

Em verdade, senhoree, si o Poder Executivo desejasse ter uma arma política 
para destruir opposições nada lhe seria mais facil do que incluir, entre os conjurados, 
entre os sediciosos, o numero de representantes do Congresso Nacional, que lhe 
aprouvesse, e durante seis mezes ! 

O S&. CAMPOS SALLE&-Mas neste caso era um governo que estar a fóra da lei. 
O SR. A.MA:ao CAVALCANTI-Perdoe o homado senador, tudo se havia de 

arranjar, afim de apparentar uma medi.da ou necessidade lega1-
A lei franceza é tão zelosa a esse respeito, que declara textualmente : • declarado 

o sitio pelo Presidente da Republica, as camaras se reunirão, de pleno direito 
dentro de 48 horas n, Sim, tambem na Republica Franceza o peder executivo tem 
o direito de declarar o estado de sitio, como medida de salvação publica. Mas a ' 
lei de 1878 preveniu desde logo que, na hypothese, as carnaras se reunirão, de 
pleno direito, dentro de 48 horas, para tomar conhecimento, e approvar ou repro-
var o procedimento do governo, em relação ás liberdades publicas. Entre nós, 
pareceu de bem á.s honrádas commissões que o Presidente da Republica possa, 
durante seis mezes, dispõr da liberdade e da vida dos cita.dãos, sem que poder algum 
deva tomar conhecimento da justiça do seu acto !! 
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Não, senhores, tal não façamos; contemos, sempre, com abuso do poder que 
tem a força. 

Lendo o projecto das honradas comrnissões nesta parte, occorreu-me ao espirito 
um facto grave, de que muito ouvi censurar nos tempos do imperio. 

Todos sabem que a dissolução da Camara dos Deputados era uma faculdade 
conferida ao poder moderador p ara os casos em que o exigisse a salvação publica. 

Assim está t extualmente escripto na constituição de 1824. 
No entamto, ninguem ignora que, durante mais de metade do segundo reinado, 

aquella a ttribuição tornou-se simples arma de politica partidaria nas mãos do 
imperador, já para desfazer opposições, já para desmoralisar os partidos, já para 
mostrar-se agradavel a um delles em dadas circurristancias e já , finalmente, para 
levar a effeito certas reformas em roente. 

Em regra, o imperador do Brazil dissolvia as camaras, não pelas exigencias 
da salvaçã o publica, mas quando o exigia o seu bello prazer, seu capricho . 

Posso enganar-me; supponho, porém, que o projecto das honradas commissões, 
dando direito incondicional ao Presidente da Republica para declarar o estado ele 
sitio, -envolvendo nas medidas de repressão os membros ele Poder Legislativo, e 
todos e quaesquer outros cidadãos, irá ser na Republica, uma arma politica do 
mesmo valor qual fõra a dissolução nos ultimos tempos da monarchia. 

A salvação publica será a vontade do Presidente da R epublica, conforme a politica 
do seu agrado, ou a necessidade que elle tiver de maioria, nas medidas parlamentares . 

O SR. ESTEVES JUNIOR-E admira que republicanos historicos queiram isto ! 
UM SR. SENADOR--Não se quer r egular o estado de sit io? 
O SR. GOMENSORO-Então acceite-se o notavel e magnifico projecto, que foi 

apresentado na Caroara dos Deputados. 
O SR. AMARO CAVALCANTI-Declarar o estado do sitio, e por effeito deste 

prender, desterrar por seis mezes a9 cidadão, sem lhe dar nota de culpa, sem d ar-lhe 
juiz nem sujeital-o a processo de especie alguma; é senhores, mais do que um 
desacerto ! Não podemos votar estei proj ecto. 

o SR. ESTEVES JUNIOR E OU~tos-Apoiado . 

O SR. AMA'.Ro CAVALCANTr-EJm todo o continente europeu ... 
O SR. RANGEL PESTANA-Parece que votou-se muita cousa errada no Con-

gresso Nacional. 
O SR. AMARO CAVALOANTI-no continente europeu, a regra geral dominante 

no estado de sitio é esta : declara,do o estado de sitio pelo Poder Executivo, as 
medidas deste sómente vigoram até á reunião do Congresso, ou durante o prazo 
que lhe foi marcado, si este foi mep.or; e (attenda-se), ha sempre uma corornissão, 
um conselho, que toma conhecimento da culpabilidade dos i.ndividuos a que o sitio 
attinge, para que a applicação da~ medidas não seja incondicional. 

Dirão : " Esse conselho, essa co.rornissão, é militar ; logo não inspira confiança. " 
Em todo o caso, é um conselho que vae julgar das provas que lhe são apresen-

tadas, é um conselho que ouve a defesa do accusado, durante o t empo da sua deten-
ção ; e o instrue das razões da sua prisão, dos motivos que a justificam. 

Entretanto, ainda neste pont.o, o projecto substitutivo é falho : autorísa 
seis roezes de prisão ou desterro incondicional, e, sem a obrigação«de provas ou 
motivos, se limita a dizer á nação : " E 'em bem da liberdade reblicana " ! 

Não, senhores ; a Republica vae errada ! E, ou nós tomamos o compromisso 
de, daqui em deante, não errar m !J-is, ou ella está perdida. (Apoiados). 

O SR. COELHO CAMPOS dá um aparte. 
O SR. AMARO ÜAVALCANTI-Ha um m eio de não errar : é começarmos uma 

nova ordem politica dentro da Coµstituição ; é marcparmos, coroo dous partidos, 
ambos querendo realizar o bem, spb o imperio da lei, e livres <}.as preoccupações 
do momento. 

o SR. CAMPOS SALLES- Quanto a isto, apoiado. 
O SR. AMARO CA v ALCANTI-E~tou disposto, senhores, o tenho dito destacadeira, 

a fazer mesmo sacrificio do meu modo de 'pensar a muitos respeitos, comtanto que 
assentemos em uma ordem de cou~as meilhor, mais patriotica. 
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Aquella, em que temos subsistido, desgosta, sobre maneira a espectativa de 
todos. 

O SR. COELHO CAMPOS - Então, é desde o começo. 
O SR. AMARO CAVALOANTI - Sim; não estou distinguindo épocas. 
Já passou o tempo de errar, ha' d e convir o honrado collega, que me dá o aparte. 

E no emtanto, V. Ex. propõe, como garantia de ordem, seis mezes de detenção e 
desterro insconstitucionalmente á vontade, a capricho, a juízo unico do Poder Execu-
tivo ! Os outros poderes nullificados durante seis mezes, tempo que, na vida de um 
povo, póde ser prazo bastante para decidir de toda a sua sorte futura ! Não ; si não 
devem prevalecer as 24 horas, como as boas leis recommendam, para que o preso 
seja, dentro dellas, informado dos motivos da sua prisão; si não é possiv.el guardar 
o preceito da Constituição que · garante aos accusados juiz imparcial ordinario para 
ouvil-os, para processal-os, para sentencial-os; si assim não deve ser por tratar-se 
justamente de um caso extremo, de um caso unico, fóra dos casos ordinarios ; então, 
senhores, adoptemos, ao menos, a disposição liberal, consignada em meu projecto, · 
o qual, devo dizer, é identico á lei prussiana sobre a mesma materia. Não quizera 
qu,e a R epublica Brazileira tivesse menos liberdade, e menor garantia dos direitos 
individuaes do que se concedem na Prussia militar ! 

Senhores, em toda a parte a regra é esta :-cessado o estado de sitio, está su,ben-
t endido que cessou o perigo ; e, conseguintemente, as medidas de excepção. Ou a 
autoridade que declarou o estado de sitio não sabe julgar das circumstancias em 
que o declarou ; ou, si o sabe, uma vez levantado o estado de sitio, está, ipso facto, 
acabada a suspensão das garantias. E nem se comprehende esse terceiro estado de 
cousas, que o projecto substitutivo crea :-ou é o da liberdade garantida pela 
Constituição e nas leis, segundo a qual o cidadão póde gosar, requerer e defender 
os seus direitos pelas normas ordinarias ; ou é o estado contrario, o da negação 
destes, porque um caso extremo nol-o impõe. Mas este outro terceiro estado de 
cousas, em que não ha sitio, não ha suspensão de garantias, e, não obstante isso, 
não vigoram a leis para amparar os cidadãos ;-não é admissivel, nem se compre-
hende ! 

o SR. VIRGILIO DAMASIO-Tem plena razão. 
O SR. AMARO CAVALOANTI-Não, senhores; a boa regra é: declarado o estado· 

de sitio, ninguem póde invocar liberdades e direitos, porque aquelle só é declar~do 
justamente quando estes direitos não podem vigorar, sem damno para a salvação 
publica. E' mister, como diz Blackstone, suspender as liberdades em parte, para 
salval-as no todo. De accordo, sem duvida: - as garantias constitucionaes do 
individuo devem ceder deante das necessidades imperiosas que motivl!-m o estado 
de sitio. 

Mas, si no momento em que cessa esse estado de cousas, o poder que declai;ou 
o .estado de sitio reconhece que desappareceu a sua n.ecessidade e declara--acabru;la 
a suspensão de garantias, qual o estado a que se volta? Por certo, ao regímen da lei. 

o SR. VIRGILIO DAMASIO.-Apoiado. 
O SR. AMARO CAVALOANTI-E é assim, senhores, que se entende e se pratica, 

até na propria Prussia. O rei, ou o imperador, declara o estado de sitio, si o julga 
necessario, durante este, as commissões ou conselhos especiaes, ouvindo os detidos,, 
e segundo a culpabilida.de ou o perigo que cada um inspira, tomam a respeito dos 
mesmos as medidas convenientes. Levantado, porém, que seja o estado de sitio, 
não sómente findam as medidas de excepção, como desapparece toda a competencia 
dos re~eridos conselhos ou commissões. O criminoso, assim como o im1ocenté, agora 
no domínio da lei, são respeitados e attendidos, na forma dos seus direitos. 

E, si este modo de proceder não é o mais correcto em favor das liberdades, -
ainda assim, senhores, eu prefirir.ia errar, suppondo ·que estou de posse d a verdade 
(Apoiados.) . 

Senhores, não nos illudamos ; não nos preoccupemos dos actos do actuii.l Presi-
dente da Republica .. . Para que empi:estar-lhe intenções más ,no momento actual? 
Para que suppor que, passado este projecto, elle mandará o resto do Congresso 
para Cucuhy? (Riso.) 
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Não são estas as razões de que nos devemos preoccupar. A nossa preoccupação, 
a nossa cautella, deve referir-se aos factos futuros, aos muitos presidentes que se 
hão de eucceder (apoiados}, durante 10, durante 20, durante 30 annos, ou durante 
eeculos, em que perdure a Republica Brazileira, si ella t em de fazer a felicidade da 
nação. Ora, estabelecermos como norma dos primeiros dias da Republica que somos 
os primeiros a ter m êdo de bem garantir a liberdade, - é, sem duvida, estabelecer 
um pessimo preced.ente ! 

Já declarei ao Senado que, por minha parte, estou inscripto no partido que 
sustenta as liberdades publicas, e qualquer que seja a sua sorte, eu a subscreverei, 
de boa mente. E muito desejaria que os meus collegas, que pensam de modo con-
trario, - tomassem posição decidida, para tirarmos o paiz das mãos da força e 
entregal-o ao regimen livre da opinião. _ 

A força tem até imprimido aos debates do Congresso um certo espirita de 
violencia, que de modo algum lhe convém ! 

Desde que a força está no governq, ou o governo é da força, - todos querem tel-
a, para ter o governo. E ' , porém, mister que alguem se resigne a não ser governo, que 
prefira não sel-o - para bem servir á causa publica. (Apoiados; muito bem. ) 

Quanto a mim, disposto e resignado como estou, a ficar nesta posição e nella 
concorrer para que o bem publico se faça, preciso, por isto mesmo da efficacia de 
disposições legaes, que garantam a liberdade e os direitos dos que não são amigos 
do governo. 

E, continuando sobre o projecto substitutivo, devo ainda observar que em 
nada me satisfaz o seu art. 30, o qual apenas sujeita o Presidente da Republica a 
trazer ao conhecimento do Congresso, oito dias depois da sua reunião, as medidas 
excepcionaes do estado de sitio, que houver declarado. E, sabeis por que? Porque o 
seu direito de desterrar e prendert durante o prazo de seis mezes, vem nullificar, 
embora contra o disposto na Conrtituição, a propria intervenção do Congresso ! 

o SR. CAMPOS SALLES - Masl como? 
O SR. AMARO CAVALOANTI - E' o que está escripto nos arts. 50 e 6º do pro-

jecto. 
O SR. COELHO CAMPOS - O qongresso póde não approvar o acto. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Diz o art. 5° (lê): «Declarado o estado de sitio, 

o Presidente da Republica poderá, observada a limitação do art. 2º da presente lei, 
autorisar a detenção ou desterro, pelo tempo de seis mezes, no maximo.» 

Art. 6° (ta parte)-: «A suspensiio do estado de sitio pelo decurso do tempo que 
lhe fôr fixado no acto da sua declaração, não acarreta a cessação dos effeitos e 
medidas empregadas, as quaes cor~tinuam a vigorar em relação ás pessoas sobre 
quem recahirem.» 

Que poderá fazer o Congresso \ieante de medidas porventura tomadas de con- . 
formidade com estas disposições?! 

Tambem sobreleva chamar a 11ttenção do Senado para a redacção do art. 40 
do projecto que discuto. Ahi se diz, que"ª Camara dos Deputados iniciará o exame 
doe actos do Presidente da Repuqlica, relativos á declaração do estado de sitio, 
approvando-os ou promovendo a sua responsabilidade». 

Este modo de dizer, em term9s imperativos - approvando ou reeponsabili-
sa.n~o-, póde ser, ás vezes, fóra de toda a razão ou conveniencia.. Os actos do Presi-
dente da Republica. podem em maili\ de um caso, ser um desacerto ou erro, sem que, 
todavia, constituam um crime, pe\o qual deva ser responsabilisado. 

Agora, mesmo, senhores, temo~ deante de nós um facto gravissimo, succedido 
ha dous mezes antes, o qual é be:o;i possível que ainda venha ser sujeito á nossa 
deliberação: refiro-me ao estado de ~itio de 10 de abril. E, a prevalecer o modo por 
que as commissões estabelecem o frocedimento do Congresso, este, sómentê, terá 
de optar por estas duas alternativlfl : ou approvar os actós do estado de sitio, ou 
promover a responsabilidade do P;residente da Republica.. 

O SR. CAMPOS SALLEB - Per4ão, ha o art. 70, 
O SR. AMARO CAVALOANTI - Ainda bem; mas, si este artigo é complemen-

tar do outro, é preciso harmonisal-ps na sua redacção. 
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Me tenho referido aos factos recentes, cumpre-me accrescentar: ainda n!o 
tive em mãos provas de especie alguma, para condemnar ou absolver a conducta do 
Vice-Presidente da Republica; mas, qualquer que esta fôsse, eu prefiria antes 
encontrai-o em erro grave, erro de má applicação da faculdade constitucional, do 
que apanhal-o como criminoso manifesto, que usou de poderes extraordinarios, 
para exercer vingança contra os seus concidadãos que lhe são adversos. 

Dado, por exemplo,' que o Poder Executivo venha a errar na applicação do 
art. 80 da Constituição nem por isso devemos logo sujeitai-o a processo. Não; o pro-
cesso de responsabilidade criminal do Presidente da Republica, como poder publico 
e chefe do Estado que é, constitue, no dizer de um escriptor americano, a ultima e a 
mais pesada peça da artilharia politica. 

Para usai-a, é mister que todos os outros meios de fiscalisação dos outros pode-
res não sejam efficazes; é mister que se verifique que, sem esse processo, a Consti-
tuição periga, ou o bem publico será, de outra sorte, sacrificado. 

O SR. CAMPOS SALLES dá um aparte .. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Não preciso declarar que, si o Presidente da Repu-

blica, o actual, ou outro qualquer se provar criminoso,- darei o meu voto para ser 
condemrÍado; - mas, já o disse, - bem preferia que se verificasse o contrario. 

Póde succeder, que o Congresso, tomando conhecimento dos factos, não os 
considere dignos de sua approvação, sem que dahi se conclua a qualificação de um 
verdadeiro crime. , 

A lei que se discute é votada para o futuro; é mister ser muito bem pensada 
para que, na sua execução, não surjam hypotheses de grave inconveniencia. 

Insistindo, ainda uma vez, sobre o disposto no art. 6° do projecto substitutivo; 
- é facil de ver que nelle se contém um rigor e vexame, certamente escusado ou 
exaggerado ! .. .. , 

Pois não basta o desterro ou a prisão de seis mezes, ou durante maior prazo, 
si assiro fôr marcado, para a suspensão de garantias? Estatue-se ainda que os effei-
tos das medidas perdurem além, indefinidamente? ! 

Não; nada justifica esse rigor. 
Pelas medidas autorisadas na Constituição, - detenção e desterro, se depre 

hende que estas ' são apenas empregadas para evitar que indivíduos, dos quaes se 
receia o perigo publico continuem a agir de modo prejudicial. 

Ora, sendo assim, importa saber si o perigo cessou, ou não ? Si não cessou, as 
garantias devem continuar suspensas; si cessou, - todos os seus effeitos devem 
cessar com elle. 

Si acaso ha criminosos de crimes ordinarios, respondam elles á justiça, segundo 
as leis, mas não debaixo dos effeitos das medidas exceptionaes do estado de sitio. 

O SR. CAMPOS SALLES - Explicarei este ponto para mostrar que isto é 
garantia de liberdade. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Sr. presidente, já está vencida a hora, e por isso 
vou terminar o presente discurso. 

Ao sentar-me, peço aos roeus honrados collegas que tratemos deste grave as-
sumpto, nos desprendendo, quanto possível, dos factos occorrentes. Encaremos a 
questão com toda a imparcialidade, em relação ao futuro, afiro de conseguirmos 
uma lei, inteiramente efficaz e garantidora da ordem e da liberdade, e nunca roais 
acharmo-nos na contingencia desgraçada de, nesta roateria, pedir exemplos, aliás 
pouco invejaveis, de outras republicas sul-americanas. (Muito bem; muito bem: 
o orador é feUcita® por muitos senadores.) 

A discussão fica adiada pela hora.. 
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SESSÃO DE 15 DE JUNHO 

O Sr. Campos Salles - Sr. presidente, venho á tribuna no proposito de 
entrar nesta discussão com toda a isenção . de animo, com a maior calma de 

espirita, fóra das paixões e das preoccupações partidarias, 
2a discussão acompanhando assim o salutar exemplo dado hontem pelo 

honrado senador pelo Rio Grande do Norte, a quem coube 
do projecto iniciar este debate. Ouvi com a maior attenção e com summo 

prazer o importante discurso de S. Ex ... . 
o SR. CAM'POS CAVALCANTI-Obrigado. 
O SR. CAMPOS SALLES-... porque entendo que é por esta fórma, na serenidade 

dos grandes debates, que se consegue elucidar as graves questões de Estado, entre · 
as quaes esta, que faz objecto da lei que estamos elaborando, certamente occupa 
logar proeminente. 

Não tenho em vista oppor propriamente uma rectificação á parte historica, que 
serviu de exordio ao discurso do nobre senador; ma8 pedirei permissão ao Senado 
para entrar, ainda que de passagem, na apreciação de algumas das suas conside-
rações políticas, que me parecem de indiscutível alcance, para deixar accentuado, 
por minha parte, que não foram julgad0s com. exactidão e justi~'a, quanto aos seus 
intuitos e tendencias, os que nesta casa occupam, como eu, a posição de amigos e 
sustendadores da situação. 

A parte da historia nacional, a que alludiu o illustre senador e que pertence 
á primeira phase do segundo rein~do, a meu ver não offerece simile algum, nem 
pontos de approximação em relaç,ão ao pensamento politico e á conducta pada-
mentar dos que nesta casa apoiam ·~ sustentam a situação que surgiu com o glorioso 
contra-golpe de 23 de novembro. 

Não foi, como pareceu a S. Ex.:. com as palavras - Ordem, ou liberdade, que se 
instituíram as divisas, com as qua,es se assignalaram as divergencias e a fundação 
dos dous partidos, que se d~batel'am eII). campos oppostos durante a monai:chia. 
A historia dá outro lemma á origem desses partidos. · 

Sabe o Senado que, após as conquistas do liberalismo, que explodiu em 1831, 
appareceu um movimento de reaçção contra as reformas realisadas, movimento 
que se caracterisou pela celebre fofmula - regresso é progresso - enunciada pelo 
eminente homem de Estado, BerIJ.ardo de Vasconcellos. 

Alguns dos mais eminentes clj.efes políticos daquella época comf(çaram a crer 
que a nação tinha progredido mais do que podiam permittir as suas condições, 
no sentido da liberdade, e que co~Tespondentemente se enfraquecera em prejuízo 
das garantias da ordem, o princi~Jio da autoridade, pela promulgação dos dous 
grandes momµnentos da nossa legi1,llação- o Codigo do Processo Criminal e o Acto 
Addicional. (Apoiados.) 

O Codigo do Processo tinha sido recebido pela nação como um grande progresso 
do liberalismo, que naquella época alcançara ephernero triumpho, porque era visto 
como solida garantia da liberdade e dos direitos individuaes. O Acto Addicional, 
por sua vez, representava uma lafga conquista do systema democratico, porque 
se afigurava aos olhos dos patriotas a proclamação definitiva da autonomia. dos 
poderes locaes. Acreditava-se que, depois da promulgação desta lei, que ha de 
occupar sempre uma pagina brilhantissima da legislação brazileira (apoiados), 
estava nella consagrado o principip mais imminentemente liberal, por isso mesmo 
que organisava um ponto de resistencia poderosa e efficaz aos intuitos invasores 
e absorventes do governo monarchico, armado, como era, dos apparelhos que lhe 
offerecia o seu regímen substanciQ.lroente centra.lisa.dor para abafar e supprimir 
todas as liberdades. (Apoiados gerae,s, 'ln!U!ito bem.) 
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E' .certo, como lembrou o nobre senador pelo Rio Grande do Norte, que de 
toda ·a parte em todos os pontos do imperio despertou-se a esperança, que a todos 
animava, de um governo mai's patriotico e mais progressivo, porque as provincias, 
libertadas da oppressão do centro e armadas da sua autonomia, constituiriam 
garantia efficaz de todo um systema de liberdade, desde que sobre essa autonomia 
deveria repousar futuramente a soberania nacional, não a que até entii.o existia 
por mera ficção cons1;itucional, mas a soberania real, gerada pela livre manifestação 
da vontade popular. 

Mas, quando os estadistas do tempo se aperceberam desta situação, que devia 
ser o producto inevitavel das novas reformas, que já eram uma manifestação 
positiva do sentimento republicano no proprio seio das classes dirigentes, começou 
tambem o movimento reactor. Os homens de maior influencia politica, collocados 
á frente desse movimento, aconselhavam abertamente o regresso no caminho 
das reformas. Foi assim que se formaram os dous partidos monárchicos. Um queria 
destruir as reformas, outro queria conserval-as, si não desenvolvel-as. Da lucta 
que travou-se resultou a suppressão do Acto Addicional pela lei de interpretação 
e a do Codigo do Processo pela lei de 3 de dezembro. Era a mon:archia que reagia 
conti;a as tendencias democraticas da nação. (ApoiadoB, muito bem.) 

Como os primeiros fructos destas manifestações accentuadamente reacciona-
rias, appareceram as perturbações de S. Paulo e Minas Geraes em 1842. Ouviu-se 
então a palavra-ordem-em contraposição á palavra-liberdade-; mas não foram 
estes os symbolos das duas bandeiras politicas. Aquelles mesmo que a principio 
serviram-se destas formulas reconheceram desde logo que ellas não exprimiam 
intuitos oppostos ; que, ao contrario, ordem e liberdade é formula que consubstancia 
as mais legitimas aspirações de um povo civilisado. Ambos os lados politicos reco-
nheceram que não se podia obter a ordem sem liberdade, e, reciprocamente, não 
se podia firmar a liberdade sem ordem. 

E certo é , e seja isto dito de passagem, que nem um dos dous agrupamentos 
políticos realisou o ideal da liberdade. A Republica veiu encontrar na nossa legis-
lação, a 15 de novembro, vigorando na sua essencia, as reformas reaccionarias, 
proclamadas e realisadas em nome da ordem e do principio da autoridade. Foram 
ellas que condemnarain a monarchia. (Apoiados.) 

Mas, a minha questão é outra. Os partidos políticos na primeira phase do 
segundo reinado, a que alludiu o nobre senador para encontrar o simile, se formaram, 
reagindo um delles contra as reformas liberaes que tinham sido realisadas. 

Ora, senhores, por mais que se indague, por mais que se investigue nos actos 
dos homens da situação, eu o assevero com firmeza, em presença do Senado e da 
nação, que nunca se encontrará ahi a mais ligeira manifestação de uma tendencia 
retrograda. (Muitos apoiados.) Ao contrario, todas nós votamos a Constituição 
republicana, concorremos para ella com a nossa collaboração activa, e repito, não 
ha entre nós um só que tenha feito acto de contrição em relação a esse monumento 
de doutrina democrata. (Apoiados.) 

Pela minha parte, peço licença para dizel-o, eduquei o meu espirita no estudo 
das sábias instituições americanas : foi ahi que me preparei para a propaganda 
contra a monarchia; destruida a monarchia, provoco a que se aponte um só acto, 
pelo qual se assignale uma corttradicção com o meu passado republicano. (Apoiados 
geraeB.) 

Todos viram que ao lado dos meus antigos companheiros, no Congresso Consti-
tuinte, não tive outra bandeira, não nutri outra aspiração, não tive outro ideal, 
que não fosse o de fazer consignar na Constituição da Republica os principias 
essencialmente fundamentaes do mais completo liberalismo 'e do mais amplo federa-
lismo. (Apoiados . ) No governo provisorio não expedi um só decr eto, não pratiquei 
um só acto, que não se ache correctamente subordinado á minha escola republicana. 
(Apoiados.) 

O SR. JoAKIM CATUNDA - Como governo, apoiadissimo: V. Ex. foi correcti11-
simo republicano. 



O SR. CAMPOS SALLES - Depois, todos me teem visto nesta tribuna, pugnando 
logicamente pelos principios consignados na nossa lei organíca. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Ahi é que está a nossa divergenoia - no modo. 
o SR. CAi")ll'OS SALLES - Recordarei um facto recente. No anno passado, 

quando aqui se debatia a questão de oompetencia sobre o habeas-corpus com o 
sacrificio da autonomia da justiça local, tomei a defesa do systema. 

O SR. AMERICO LOBO - Não apoiado. A liberdade swper omnia. 
O SR. GIL GoULART- Neste ponto acho que o nobre senador nã.o estavl), muito 

adeantado, não era muito liberal. 
O SR. CAMPOS SALLES - Emfim, não podemos entrar agora nesta questão ... 
O SR. GIL GouLART - E' inopportuna. · 
O SR. CAMPOS SALLES-... mas direi sempre: eu sustentava um systema, e um 

systema amplamente liberal. 
O SR. AMERICO LOBO - Nós sustenta vamos a humanidade. 
O SR. CAMPOS SALLEs-Ah ! Conforn1e o modo de entender a humanidade. (Riso) 
Mas deixando a digressão, o que quero assignalar é que nós outros, que temos 

esta attitude no Senado, ainda não denunciamos, por qualquer fórma, a pretenção, 
o intu ito de retrogradar, reagindo contra os princípios democraticos da nossa carta, 
como o fizeram os homens publicos da primeira phase do segundo reinado, aos quaes 
approuve ao nobre senador pelo Rio Grande do Norte, tão impropria e injustamente 
comparar-nos. Bem pelo contrario, nos achamos h oje na mesma posição precisa-
mente em que estivemos quando votámos na Constituinte a organisação política 
do paiz. Ainda agora sustentamos com o mesmo ardor, com o mesmo enthusiasmo 
e com a mesma firmeza todos os princípios de liberalismo e de federalismo, que se 
acham consagrados nesse codigo político. Em que cbnsiste, pois, essa semelhança 
que o nobre senador quiz encontrar entre nós e aquelles politicos que arvoraram a 
bandeira do regresso em 1837? !Não, essa semelhança nã.o existe, nem existir á 
jamais. (Apoiados, muito bem.) 

O nobre senador procurou t~mbem um símile entre o que se está passando 
nctualmente no nosso paiz e o qljle se passou nos Estados Unidos da America do 
Norte, logo após a constituição dfi'quella poderosa nacionalidade, no intuito mani-
festo de a.presentar-nos, a nós os homens da situação, como os ma.is atra.zados na 
ordem das idéas. 

O SR. AMARO CAVALOANTI -- Referi-me aos momentos historicos, tanto em 
relação ao Brazil, como em relaçfj.o á America: não me referi absolutamente aos 
sentimentos individuaes. 

O SR. CAMPOS SALLES - Sim; é isto mesmo que estou examinando - a posição 
dos partidos. 

O SR. AMARO CA v ALCANTI - A razão de ser delles surgirem. 
O SR. CAMPOS $ALLES - ExfJ.ctamente. 
Sr. presidente, a vida republicfJ.na dos americanos teve, como se sabe, um ponto 

de partida bem diverso do que teye a Republica Brazileira.. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Inteira.mente diverso. 
O SR. CAMPOS SALLES - Logo que as colonias deliberaram proclamar a sua 

independencia e luctar por ella, constituíram-se, segundo consta do seu convenio, 
em associações soberanas e independentes. Formaram uma confederação, que~outra 
cousa não era, sinão a liga de es1;ados soberanos. (Apoiados. ) Quando, portanto, 
os representantes dos estados acharam-se reunidos na convenção de Philadelphia, 
a idéa que mais tarde teria de divjdil-os em dous partidos oppostos, surgiu logo á 
luz dos debates. Viu-se desde logo que havia duas correntes de idéas em sentidos 
oppostos : de um lado os homens dirigidos pelo eminente espírito de J"efferson, 
propugnando pela conservação da çonfederação, tal como se achava ella constituída, 
como a liga de estados soberanos fl iudependentes, não tendo como laço de união 
siuão a alliança, que se firmava nps interesses da política externa. De outro lado 
~chavam-se os que se haviam agrupado sob a direcção do extraordinario bom senso 
e "inexcedivel patriotismo de Hamilton, o fundador do systema. americano. Estes 
queriam a união nacional pelos laços da federação. 
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O SR. COELHO CAMPOS - Progmrruna soberbo. 
O SR. CAMPOS SALLES - Essas duas idéas, que alimentaram na convenção 

de Philadelphi:a os mais elevados debates, serviram tambem para a formação dos 
partidos, que se destinavam aos pleitos politicos naquella nação. Coino vê o Senado, 
estes partidos sahiam formados do seio da convenção. Mas, quaes eram 08 seus 
intuitos, quaes os principies que caracterisavam as suas aspirações? Os democratas 
attribuiam aos federalistas tendencias monarchicas, e estes attribuiam áquelles a 
separação. Em suas reciprocas aggressões, diziam os democratas que seus adver· 
sarios eram contra a Republica, e os federalistas accusavam-os de serem adversos 
á União. Mas, em substancia, o que havia de real, aquillo que a historia do tempo 
assignala como o verdadeiro pensamento político qúe separava 08 dous agrupa-
mentos, era que 08 democratas queriam fortalecer o poder local, ao passo que os 
federalistas queriam fortificar a União. E' preciso dizel-o assim para que não se 
adulterem os intuitos dos federalistas. Não era propriamente o poder central, que . 
elles queriam engrandecer com o sacrificio da somma de poderes que deviam ser 
conferidos aos estados: o que elles queriam era firmar a existencia da União, asse-
gurando a cohesão dos estados pelos laços da federação. Não tratava-se, portanto, 
de approximação ou afastamento do principio da autoridade, como pareceu suppor 
o noJ:>re senador pelo Rio Grande do Norte. 

O SR. AMAltO CAvALoANTr dá um aparte. 
O SR. CAMPOS SALLEs-Sim; mas si Washington não foi propriamente o chefe 

desse partido, porque elle não quiz levar para o poder os encargos e as preoccupações 
partidarias, é certo, entretanto, que a historia o aponta como franco adepto da 
política dos federalistas. 

Quando Jefferson chegou ao poder, já tinham desapparecido estas distincções; 
os partidos tinham perdido as primitivas divisas. Ambos queriam a federação. 
Jefferson e seus partidarios queriam tambem a patria grande, unida e forte, capaz 
de caminhar direito para os vastos destinos de um grande povo. (Apoiados, muito 
bem). 

Foi por isso, senhores, que após a successão dos factos, a historia foi encontrar, 
em phases diversas, os dous partidos em posições inteiramente oppostas : ora os 
democratas sustentando as idéas dos federalistas, ora os federalistas com o pro-
gramma dos democratas. Isto quer dizer que os principies fundamentaes, que 
geraram a formação dos partidos, tinham desapparecido. Ninguem mais disputava 
a divisibilidade da União. 

Ora, pergunto, qual é o ponto de semelhança entre o que se está passando 
actualmente no nosso paiz e os factos especiaes que se davam na America do Norte, 
onde, como se viu, duas idéas inteiramente antagonicas se chocaram, separando 
desde logo os mais proeminentes homens de Estado e dividindo, os partidos. 

E entre nós o que é que se tem dado, sinão o esforço commum, o trabalho 
continuo, perseverante e . harmonico, procurando todos o mesmo resultado : os 
estados indestructiveis na União indestructivel? 'Para que se formariam, entre nós, 
taes partidos, si todos affirmamos a necessidade de se desenvolverem as theses 
constitucionaes, tão puras e tão amplas nos seus intuitos democraticos, como. ellas 
sahiram do voto da Constituinte? (Apoiados geraes, muito bem). 

Porque, senhores, por mais que digam, repetirei sempre, com a mais sincera 
convicção; não ha obra de maior sabedoria nestes tempos do que a Constituição 
de 24 de fevereiro. (Apoiados) . 

O SR. AMARO CAVALCANTI - A questão é de applicação. 
O SR. CAMPOS SALLES - A questão é de applicação, diz o honrado senador; 

pois bem, abramos espaço, façamos a ordem, fechemos patrioticamente o período 
das agitações, para que a Constituição possa ser applicada. 

VozEs - E'o que todos queremos. 
O_ SR. CAMPOS SALLES - Deixemos o governo com a passagem livre para a sua 

execução. Não embaracemos o governo, não perturbemos os poderes publicos no 
empenho em que se acha de dar-lhe completa e fiel execução. 
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UM SR. SENADOR - Quem o embaraça? 
O SR. CAMPOS SALLES - Quem? Não se póde dar completa execução ás institui-

ções em uma phase excepcional ·da vida publica, quando os depositarias do poder 
são affrontados por constantes ameaças de grandes perigos, quando a sociedade 
atravessa um período de profunda anormalidade, cheio de sobresaltos. ' 

Estou dé accordo com os que dizem que por ora ainda não tivemos a pratica 
da republica federal. 

O SR. SALDANHA MARINHO - Apoiado; não estamos ainda em uma republica 
propriamente dita. (Ha outros apa1·tes.) 

O SR. CAMPOS SALLES ... e o que se tem feito até hoje não é ainda o que deve 
ser e o que tem de ser o regímen republicano. Devemos dizel -o com sinceridade, 
com lea1dade á nação, para que ella não seja illudida pelos que, Á. falsa fé, pretendem 
desacreditar o systema. (Apoiados.) Mas, senhores, é preciso que a nação saiba 
tambem porque é que não temos podido t:azer a obra republicana. Tem havido, 
é necessario confessal-o, tanta ausencia de patriotismo da parte de muitos dos 
nossos concjdadãos, tanta falta de abnegação e civismo, que por um trabalho 
continuo, de uma insistencia altamente criminosa, tem-se procurado obstar a livre 
acção do poder publico, promovendo-se a desordem e accumularn;lo-se elementos 
de conflagração e anarchia. TIJ'por isso que a Republica não póde ainda eer urna 
realidade, como alies o dizem, no intuito de desacreditarem as im1tituições. 

Mas, dizia eu, quando fui arrastado para estas divagações, naquelle periodo da 
historia americana, não existe ponto de semelhança com o que se está pa<isando 
entre nós. Sahindo da confederação, que era a associação de estados soberanos e 
independentes, muitos quizeram perpetuar esse organismo politico na America do 
Norte. Nós outros, porém, sahindo da centralisação monarchica por unanirne con-
senso, não tratamos sinão de fixar as bases da autonomia local sem prejuízo da uni-
dade nacional. Foi assim que fi~emos a nossa Constituição, e é assim que a quere-
mos executada. 

Reconhecer a necessidade d13 poderes fortemente constituidos para manterem 
na pratica o equilíbrio do syste:r:qa não equivale, certamente, a abandonar o prin-
cipio da liberdade para afagar o, principio da autoridade, como quiz attribuir-nos 
o nobre senador a quem respo:qdo, porque, senhores, neste regímen a divisão e a 
independencia dos poderes não ~ nem póde ser uma ficção constitucional, como 
no regimen monarchico; não; d ,eve ser urna realidade positiva. 

O que disse o nobre senado~· confirma urna tendencia, que é preciso combater, 
porque revela que ainda não estão desfeitos os prejuízos adquiridos na constancia 
do outro regímen; revela que ainda se quer estabelecer uma distincção que não se 
compadece com a índole do nos~o systema. Senhores, ainda ouço com extranhezà 
dizer-se, corno que pretendendo estabelecer uma prcerninencia, que o Poder Legis-, 
!ativo é a representação da opinião nacional. Sim, elle o é, mas o é tambem o Poder 
Executivo. Este ·poder tambem recebe o seu mandato directamente do elemento 
popular, representa, portanto, como o outro, a sobera11ia nacional. E' por isso que 
este regímen não comporta a sµpremacia parlamentar, como acontece, em regra, 
nas rnonarchias, sobretudo na Inglaterra. 

Comprehende-se, sim, essa distincção na rnonarchia, onde vigora o duplo 
principio da hereditariedade e cl,a irresponsabilidade; não assim no systema repu-
blicano, onde tudo subordina-SEl ao regímen da electividade e da ternporariedade. 
Aqui, ambos os poderes recebem a sua investidura da mesma fonte, ambos procedem 
igualmente da vontade popular. E' por isso que torna-se inexacta a apreciação elo 
nobre senador, quando suppõe gue affasta-se do elemento popular quem se appro-
xíma da autoridade executiva. Não, não é isso verdade. Essa observação constitue 
um erro político. 

Essas distincções que teria:r:q applicação e são mesmo fundamentaes nas monar-
chias representativas não podei;n ser trazidas para as organisações dernocraticas. 
Apoiados.) 

UM SR. SENADOR - São vi,cios de que somos herdeiros. 
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O S:a. CAMPOS SALLES - Mas, precisaimos proscrever esses vícios. ( Oruzwm-ae 
d·i'Versos atpartes. ) 

O SR. Lurz DELFINO - Jorge III deu um bom governo. 
O SR. CAMPos SALLES - Mas não estou d izendo quaes foram os máos reis . 

(füso. ) 
O SR. Lurz DELFINO - Mas o governo applaude a propaganda para plantar um 

regímen differente. 
O SR. CAMPOS SALLES - Não sei disso; não conheço acto algum do governo 

nesse sentido; é a primeira vez que ouço semelhante proposição. (Apoiados.) 
O SR. LAPÉR - Mandou collocar o Sr. Pelotas como governador do Rio Grande 

do Sul. 
O SR. CAMPOS SALLES - Tambem não tive conhecimento disto. 
O SR. LAPÉR - Telegramma do governo, pelo menos, approvou o que se prepa-

rava alli nesse sentido. 
O SR. CAMPOS SALLEs-Mas V. Ex. sabe o que se tem passado naquelle estado; 

cünhece a sua organisação ? 
O SR. LAPÉR - O governo central não póde imiscuir-se nas questões dos esta-

dos. São estas as idéas que devem prevelacer. 
O S:a. CAMPOS SALLES - Mas, quem o contesta? 
Em todo o caso, faço empenho em deixar bem accentuado este ponto : não ha 

entre nós quem procure, como um systema político, afastar-se do elemento popular. 
Nem se póde attribuir esse pensamento aos que, comÓ eu, querem a autoridade 
forte ... 

Um S:a. SENADOR - Apoiado; mórmente nos tempos que correm. 
O SR. CAMPOS SALLES - No regímen republicano, o regimen da responsabili-

dade directa, pessoal, não seria supportavel a autoridade fraca, pois ql:le a propria 
responsabilidade é o correctivo para os abusos. Esta é a boa doutrina: os mais 
autorisados publicistas americanos, desde Hamilton, a sustentam calorosamente. 
(Apoiados.) 

Feitas estas considerações, a que fui obrigado para acompanhar o nobre sena-
dor ... 

o SR. AMARO CAVALCANTI - E fallou muito bem. 
O SR. Cooos SALLEB - ... passo a examinar o objecto da discussão. 
Sr. presidente, a primeira objecção do honrado senador, foi quanto á deficien-

cia do projecto,quando se refere ás causas que devam motivar a declaração do estado 
de sitio. O pensamento de S. Ex., si assim posso resumir, foi que a lei reguladora do 
estado de sitio não póde deixar nas mãos do Executivo essa importante faculdade 
em termos vagos, e que, ao contrario, deve precisar o mais possível a natureza dos 
factos... · 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Restringir. 
O SJ.i. CAMPOS SALLES - . .. dos quaes póde resultar a necessidade de medidas 

tão extraordinavias. S. Ex. quer que se definam as condições em que o Executivo 
póde declarar o estado de sitio. 

O substitutivo das commissões diz no art. lº: «Nos casos de imminente perigo 
por aggressão estrangeira ou commoção intestina, exigindo-o a segurança publica, 
o Poder Executivo poderá declarar em estado de sitio a extensão de territorio. etc:·» 
O nobre senador acha que se deve definir o que se entende por commoção intestina, 
ou imminente p erigo .. . 

o SR. AMARO CAV ALCANTI - Sem duvida. 
O SR. CAMPOS SALLES - ... que no seu p110jecto, procurou caracterisar pelo 

estado de rebellião, em que se encontrassem mais de 10.000 homens armados. 
Entendo, em primeiro lagar, que isto que assim se apresenta sob a simples e 

innocente apparencia de uma definição jurídica, não é, na realidade e no fundo , f;1, sinão uma restricção posta ao preceito constitutional. ,,. 
E' isto que ·convem evidenciar no momento em que tratamos, não de reformar 

a Constituiçã0, mas .. de regulamentar uma das suas theses. (Apoiados. ) 
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O preceito constitucional, tal como acha-se redigido, definiu a situação dentro 
da qual é permittido ao Executivo fazer uso desta medida excepcional, e definiu-a 
dizendo no a1·t. 80 - quando a segiwança da Republica o ex.igir, em caso de aggres-
são e8trangeira ou commoção ·intesti na - : e accrescentando no § 1° do mesmo 
artigo - correndo a patria -irrvminente perigo. - O que quer dizer que, segundo 
6 legislador constituinte, não é;' licito, sem sacrificar a propria natureza da medida, 
descer a detalhes restrictivos a este respeito. 

Esta mesma generalidade nas expressões encontrei nas legislações estrangeiras 
que pude consultar. 

Em nenhuma dellas encontrei a definição que caracterisa o estado de commo-
ção intestina pela existencia de determinado numero de homens em armas. 

Citarei a lguns exemplos. 
A constituição americana diz : 
cc A garantia do habeas-corpus só poderá ser suspensa, quando o exigir a salvação 

publica no caso de rebellião ou invasão.» 
Portanto, a commoção ahi caracterisa-se por qualquer revolta, pois que uma 

rebellião não é sinão a revolta contra os poderes constituídos, ou em opposição ao 
seu livre exercício. 

Não é o numero determinado de pessoas armadas que gera a necessidade dos 
reeursos supremos, mas a necessidade da salvação publica. 

Neste vago - salvação publica - está comprehendida toda a amplitude da 
faculdade, pela qua:l póde ser declarado o estado de sitio em territorio americano. 

Na constituição argentjna, que é para nós a verdadeira fonte da questão, 
porque adaptamos á nossa as suas disposições a respeito, enconl;ramos o seguinte : 

«Em caso de cornmoção' interior ou de ataq1,1-e exterior, que ponha em perigo o 
exercício desta constituição e das autoridades por ella creadas, se declarará em estado 
de si,tio 'a província ou territorio, 1/1º qual se dê a pertubação da ordem, ficando ahi 
suspensas as garantias constitueionaes. » · 

Aqui nem se especifica a natuveza dos factos, nem se allude ao caso determinado 
de uma rebellião. 

Tudo se resolve pelo estado d11 commoção , de perigo, em consequencia de uma 
perturbação interna ou ataque e;;cterior. 

Acho que devemos insistir no estudo desta disposiçao, porque, com0 d'isse,. 
ahi está a fonte do nosso direito. Qra, tanto é certo que se conforma com esta intel -
ligencia a constituição argentina1 que o decreto de 2 de abril deste anno, que 
naquelle paiz declarou o estado de sitio por factos analogos aos nossos, traz o se-
guinte considerando : 

uQue esta conspiração, que inj;enta commover a republica inteira co'nl scenas de 
sangue, afim de derrocar todas as autoridades existentes e substituil-as por uma 
dictadura sahida do crime e da i+narchia, ainda que fosse suffocada pelas forças 
da naçii-o, uma vez que estalasse, havia de :;iel-o a custo de dolorosos sacrificios, etc." 

Baseou-se, portanto, q decreto em que. tentava-se cdmmover a republica por m eip, 
de conspirações contra o~ poderes do estado. Por consequencia basta. a có11spiração, 
uma tentativa sediciosa, para que, conforme as suas proporções e os seus intuitos, se-
gundo a lei argentina se cons.idere effectivo o estado de commoção e imminente o 
perigo, dando · essa situação logar á declaração do estado de sito em .~odo o terri-
torio da republica, como acontec1m com aquelle decreto. · 

O SR. AMARO ÜAVALCft.NTI ~ Vejo nisso um grande perigo. 
O SR. CAMPOS SALLES· - Na constituit;ã:o do .Chile, que, embora não tenha 

estabelecido o regímen da federa'(ão que nós adaptamos, todavia é incontesta. 
velmente muito democratiba, estaj;ielece-se, entre as faculdades conferidas ao Ext'), 
cutivo, o seguinte : r 

«Declarar o estado de sitio em um ou varios pontos da republica, no caso de ata. 
que exterior e de commoção ii;iterior. " 

E, note-se, a constituição do p~1ile não lança apenas uma these constitucional, 
como faz a nossa : mais do que isj;o, regulamenta o estado de sitio. Si, pois, esta 
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constituição tivesse julgado necessario definir os factos, que devessem autorisar a 
declaração do estado de sitio, certamente o teria feito nos detalhes das suas proprias 
disposições regulamentares: e no emtanto, çomo acabo de most11ar, o t exto constitu-
cional limita-se a alludir aos casos de ataque exterior e commoção interior. 

Isto é bastante significativo. : ' 
Na republica Oriental não se falia propriamente em estado de sitio. A consti-

tuição autorisa medidas pr0mptas de segurança nes casos de ataque externo ou 
commoção interior. , 

A constituição da Bolivia, a mais moderna, porque foi promulgada em 1878, 
e tambem a mais completa, porque desce a desenvolvidos detalhe,a regulamentares, 
prescreve que : 

"Nos casos de grave perigo, por commoção interior ou guerra exterior, que 
ameacem u segurança da republica, o chefe do Poder Executivo, com o accordo do 
conselho de ministros, poderá declarar em estado de sitio a parte 'do territorio em 
que seja necessario e pelo tempo que convier. " . 

Sempre a mesma noção. O que carecterisa a necessidade do estado de sitio é a 
imminencia. do perigo, venha do ataque externo, ou da commoção intestina, que 
póde dar-se em virtude de con.spiração, sedição, vebellião, ou de qualquer facto que 
produza grave perturbação da paz publica. 

Agora a legislação franceza. Nesta encontra-se alguma causa que se appro-
xima daquillo a que se referiu o nobre senador pelo Rio Grande do Norte. Mas, eu 
pediria ao Senado que tivesse muito em vista a origem historica da lei franceza. 
O estado de sitio em França teve começo de applicação na phase revolucionaria do 
fim do seculo passado e por occasião da invasão dos exercitos alliados. Foram decla-
radas em estado de sitio as regiões sujeitas á invasão; isto é, foram sujeitos á lei 
marcial os pontos do territorio nacional sitiados pelos exercitos inimigos, suspen-
dendo-se as funcções das autoridades civis. 

Dahi é que vem esta denominação de estado de sitio, que tein passado para 
todas as legislações: é por isso que o estado de siiio não se decreta, mas, sim, declara-
se; pois que elle preexiste a toda e qualquer medida, e é em consequencia delle que 
o poder publico apenas decl'ara a suspensão de garantias para terem Jogar as medi-
das de excepção. 

Na França, como se vê, a medida foi determinada pelo estado de guerra, o que 
é bem diverso do estado de sitio propriamente; e é dahi que resulta, para a sua 
legislação, a adopção da lei marcial, com todos os rigores que a acompanham. A sua 
legislação primitiva foi reformada pela lei de 9 de agosto de 1849, a que alludiu o 
nobre senador. Modificada esta lei pela de 3 de abril de 1878, todavia foram conser-
vadas muitas das suas disposições. A lei de 1878 prescreve que seja declarado o 
estado de sitio, no caso de perigo imminente, resú.ltante de uma guerra estr'an-
geira, ou de uma insurreição á mão armada. 

Mas, Sr. presidente, como eu dizia, é uma lei marcial, 'é uma lei de guerra, 
exprime as necessidades supremas de um estado de guerra, que a administração 
publica applica... · 

O SR. AMARO CA v ALCANTI - V. Ex. quer fazer dessa lei de necessidade uma lei 
de administração ! Deus· nos livre. 

O SR. CAMPOS SALLES - Pelo contrario, o m eu ponto de vista é diverso. Distin-
go entre a lei marcial e o estado de sitio. Esta distincção é nitidamente formulada 
p elos publicistas. O estado de sitio é ex,1tcta~nente o intermedio entre, o de guerra e 
o de plena paz. 

· O estado de sitio é aquelle em que, sem suspenderem-se as funcções dos t1·i-
bunaes e autoridades civis, todavia são adoptadas medidas de excepção para impedir 
a perturbação da paz e da ordem. Nisto é que consiste a differença e:ntre o estado 
de sitio e o de guerra, razão pela qual nelle nã o se deve applicar a lei marcial. Por 
sua propria natureza, pelos fins que ella tem, em vista, a lei marcial não é, nem 
póde ser o recurso, ou uma medida de governo; ella apparece nas praças de guerra 
nos territorios occupados, nos pontos de invasão ;proclamada p elos chefes das força,~ 
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armadas, sus9endendo o exercicio das autoridades civis e instituindo os tribunaes 
militares. 

E' por isso que, quando se trata do estado de sitio, não se exige mais do que 
uma corrunoção, um perigo imminente, não se requer a revolução armada, porque 
esse facto crearia uma crise ainda mais grave, que .seTia o estado de guerra. 

QuaHdo é esta a situação, senhore}l, todos sabem que contra um exercito não 
ha a oppor sinão outro exercito, e os vencidos cahem sob o domínio das leis da 
guerra. Neste caso, j á não se trata de uma medida de prevenção, porque o facto 
está consumrnado: dado o choque entre duas forças armadas, não ha mais espaço 
para as medidas de prevenção ; ahi o que impera é unicamente a lei da força pela 
qual os combatentes são fatalmente divididos afinal em vencedores e vencidos. 
Os vencidos são punidos. Realisa-se pois, um julgamento, summarissimo, é certo, 
rapido corrio os acontecimentos, mas um jugalmento com a consequente punição 
pelos tribunaes de excepção. 

Mas não é isto o que acontece no estado de sitio., onde não se pune,mas previne-
se; onde não ha julgamento nem applicação de penas, mas simples medidas de carac-
ter político, de caracter ephemero, em defesa da segurança do Estado. O estado 
ele sitio não é , como erradamente se supppe, uma instituição incompatível com o 
organismo democratico; não, bem pelo contrario, é uma instituição salutar, 
benefica, garantidora da propria liberdade, visto que esta não existe, nem pode 
existir fóra da ordem, e' quando já se não póde contar com a segurança publica. 

E' por isso que um elevado espírito dizia que, dadas certas circumstancias, é 
necessario velar a l).berdade, assim como outr'ora cobriam-se as estatuas dos deuses. 
No ~stado de sitio vela-se a liberdade para resguardal-a, para defendel-a dos ata-
ques da anarchia. (Muito bem; a-foiados geraes. ) 

O SR_ AMARO CAVALCANTI - Os abusos que podem provir dahi? 
O SR. CAMPOS SALLES - O nobre senador sabe perfeitamente que para os 

abusos ha correctivos; V. Ex. sabe que as leis de repressão são e devem ser severas, 
sem que se cogite dos erros e dos abusos na sua applicação. Os codigos penaes estabe-
lecem até a pena de morte: quantps innocentes não teem perecido? ! 

No emtanto nunca se pensou por isso que fosse necessario raRgar os codig~s 
e supprimir os tribunaes de justiça. (Muito bem). 

Não é, pois, pelo receio de que possam h aver abusos, que se h a de privar o 
poder publico dos meios de reprimir a desordem. 

Quem já julgou necessario t trar das mãos do executivo a força armada? 
Entretanto, a quantos abusos não póde isto dar Jogar? Isto não é um 

argumento. · 
O correctivo do abuso está p.a responsabilidade. Tornemol-a garantida, effi -

caz; mas não recusemos ao poder a força de que elle necessita para garantir .a 
propria liberdade. O facto é este: tratamos de dar força á autoridade para que ella 
possa desempenhar-se dos encar15os que recebeu com o mandato que lhe foi con-
ferido. (Apoiados ). , 

Parece-me, portanto, perfeitii-mente justificado o substitutivo das commissõ.es, 
na parte em que consubstancia a disposição constitucional. , . . 

A Constituição autorisa o estado de sitio nos· casos de perigo imminente, por 
commoção interior ou por inva~ão estrangeira. O substitutivo não amplia nem 
restringe o preceito. · 

Passo agora, Sr. presidente, a considerar outra objecção formulada pelo nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte: é a que 'se refere ás immunidades dos membros 
do Congresso. 

O SR. AMARO CAVALCANTI ~ O ,meu pensamento foi .bem claro. 
O SR. CAMPOS SALLES - O Hrojecto substitutivo declara que nas garantias sus-

pensaB pelo estado de sitio co~prehendem-se as immunidacles a que se refere o 
art. 20 da Constituição. O nobre senador acha que estas immuniclades devem ficar 
isentas. 

O Sn. AMARO CAVALCANTI - Não disse isso; apenas limitei. Quer V. Ex. ou:vir 
o meu pensamento ? 
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O SR. CA!lfPOS SALL'lllS - Sim, senhor, com muito gosto. 
O SR. AMARO CAV.ALCANTI - Resume-se nisto: ninguem pode invocar immuni· 

dades para fazer o mal contra o bem publico, porque seria desvirtuar a razão de ser 
dellas; mas tratando-se de um pod~r que as tem para o exercício das suas attri-
buiçõas, tambam não podem ser tiradas incondicionalmente; quero que cessem as 
immunidades só em caso de flagrante. 

O SR. CAMPOS SALLES ,- Em flagrante é a restricção da propria Constituição 
nos casos do art. 20. 

O SR. AMARO CAVALOANTI - Quero ahi ficar dentro da Constituição, como 
V. Ex. quer ficar agora em relação ao art. 80. 

O SR. CAMPOS SALL'ES - Sim. Mas nós precisamos voltar ao 'terreno dos prin-
cipios: devemos averiguar primeiramente si as immunidadas estão comprehen-
didas entre as garantias constitucionaes que ficam suspensas; ou si elias são porven-
tura garantias de outra natureza, e que por isso se ach am excluidas da regra do 
art. 80. 

O SR. AMARO CAVALOANTC - Concordo em parte que sim. 
O. SR. CAMPOS SALLEB - Ora, tenho sustentado e continuo a sustentar que, 

desde que o art. 80 da Constituição, que aliáe P!_lla sua p:uopria classificação 
numerica indica que contém uma diSposição posterior á do art. 20, desde que, 
repito, o art. 80, que vem depois das diversas r;lisposiçóes que consagram as garan-
tias de toda a especie e todos os privilegias que possam existir constitucional-
mente, prescreve que no territorie declarado em estado de sitio ficam suspensas 
todas as garantias, parece claro que não se póde fazer excepção alguma em favor 
ele qualquer · privilegio. 

Desde que o proprio preceito constitucional não estabelece restricção alguma, 
é porque deve prevalecer, em absoluto, a regra; pois que uma regra não se restrin-
ge sinão por uma excepção expressamente posta ou consignada na propria lei. 
(Apoiados. ) 

Portanto, esta disposição em termos absolutos, prescrevendo que :ficam RUB· 
pensas todas ·as garantias, incontestavelmente abrange, entre estas, aquelias que 
acompanham os membros do Congresso como immunidades ... 

O SR AMARO CAVALCANTI- Mas note V . Ex que não está lá a expressão -
todas, não: as garantias constitucionaes é o que lá está. 

O SR CAMPOS SALES - Certamente ; mas, como não abre-se excepção alguma, 
comprehenclam-se todas a garantias. E' isto que quero dizer. 

Mas, esta CJ.uestão póde tambem ser bem elucidada com o estudo das disposi-
ções legaes e das 'praticas de outros povos. , 

Vejo que na Inglaterra, onde mais do que em outro qualquer paiz se procura 
exaltar e garantir a soberania e a independencia do parlamento, a jurisprudencia 
assentada, desde os tempos primitivos até hoje, em continuos arestos, tem sido 
no sentido de reconhecer que as iinmunidades parlementares cessam pelo facto de 
suspensão do habeas-corpus; pois que lá, como sabe o Senado, não se dá pro-
priamente o estado da sitio, mas a suspensão do habeas-corpus. Para não descer a 
detalhes, que já são conhecidos pelos que teem acompanhado as discussões que 
correm pela imprensa diaria, cirarei os casos de 1641, 1697, 1793, 1815, 1874 e 
1882, em que, ora uma, ora ambas as camaras inglezas decidiram que os privi-
legios e immunidades cessam pela suspensão do habeas-corpus, cessam nos casos 
de perturbação da paz do reino, porque antes de todos os privilegios pessoaes está 
a segurança publica. Não sei que possa haver um parlamento mais cioso elas suas 
prerogativas, e sobretudo da sua soberania, e, mais do que isto, da sua preponde-
rancia, do que o da Inglaterra. Pois bem, elle proprio tem assim decidido em 
diversas épocas com relação a esta questão das immunidades dos seus membros. 

o SR. AMARO CAV ALCANTI - Isso é verdade. 
· O SR. CAMPOS SALLES - Recentemente tivemos ó facto da Republica Argen-

tina. Dado o facto da c'Onspiração, ern. ,'ii;irtude do qual foi declarado o estado de 
sitio em todo o territorio da republica{ às medidas excepcionaes de detenção e 
desterro attingiram a diversos membrds das duas casas do seu Congresso. 
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Estes allegaram desde logo as suas immunidades parlamentares, e todavia as 
medidas foram mantidas. Elles impetraram ordem de habeas-corpus ao juiz do 
districto, que corresponde entre nós ao juiz seccional; o juiz officiou ao chefe e 
commandante do Argentina, onde estavam os presos, para as respectivas informa-
ções. Foram recusadas as informações dizendo-se que tinham sido effectuadas por 
ordem do Presidente da Republica; não obstante, o juiz processou o habeas-
corpus e concedeu ordem de soltura, expedindo-a directamente contra o presi-
dente por intermedio do ministro da guerra. O presidente negou cumprimento á 
sentença judicial 

Esta é a narração que encontro em um jornal, que tenho presente 
Leia o n,obre senador a luminosa resposta, que, sustentando esta recusa, foi 

dada ao juiz em nome do governo da Republica. 
O SR AMARO CAVALOANTI - Conheço-a. 
O SR CAMPOS SALLES - Onde ficou magistralmente demonstrado que as 

immunidades parlamentares cessavam pela declaração do estado de sitio.Resolveu-se 
então que só se podiam considerar salvas as immunidades, quando a legislação 
expressamente o declarasse, como acontece no Chile, cuja constituição dispõe que 
a declaração do estado de sitio suspende todas as garantias, menos as immunidades 
que acompanham os membros do Congresso. 

De onde se deduz logicamente que é necessario que a excepção seja expressa-
mente consagrada na lei, para· que se possa consi.deral-a existente. 

A constituição chilena resolveu wna outra questão. Alludindo ás medidas que 
podem ser tomadas em virtude do estado de sitio, diz - sem que por ellas possam 
ser vedadas as garantias constitucionaes concedlidas aos senadores e deputados. O que 
quer dizer que o que chamamos immunidades, não são sinão as mesmas garantias 
constitucionaes. 1 

Ora, a nqssa Constituição, comp disse, não abriu excepção alguma ao art 80; 
por consequencia ahi se comprehen,dem todas as garantias, inclusivamente estas, 
que se denominam immunidades p11rlamentares 

Demais, por que razão abrir 11ma excepção em favor dos membros ele Con-
gresso? Seria o privilegio do crime. (Muitos apoiados e não apoiados. ) Senhores, 
é preciso discriminar .a natureza elos factos. Os nobres senadores que sustentam 
a opinião contraria 'procuram apoi!fr-se na disposição elo art. 20 da Constituição, 
dizendo que ahi só ha uma excepção quanto á prisão dos membros do Congresso, 
que é o caso de flagrante. Mas é preciso não perder de vista que ahi se allude aos 
casos ordinarios; tanto assim é, quEj falla-se em processo, quando as medidas pro-
venientes do estado de sitio não se confundem com os actos judiciarias, pois que 
são de caracter essencialmente politico . E ' , pois, ce:r;to que o art. 20 refere-se unica-
mente ao~ casos ordinarios, que por sua natureza estão sujeitos á acção da 
justiça, tambem ordinaria. 

Comprehende-se que nestes c11sos os membros do Congresso Nacional não 
devam ser processados e muito menos presos sem a prévia autorisação da respec-
tiva camara, salvo em flagrante. Alji a immunidade parlamentar não se colloca em 
conf!icto com os supremos interesse~ da nação. A offensa tem, pela propria natureza 
do crime, uma influencia limitacl!f, circumscrevendo-se ao interesse privado. A 
sociedade não recebe sinão a acçãp reflexa e portanto indirecta do crime. Mas, 
quando se dá o crime de conspiraçiiq ou de sedição, quando se attenta directamente 
contra a Republica ou contra os p9deres constituídos, quando emfim é a propria 
sociedade que sente-se convulsionaqa, porque a propria segurança publica se acha 
ameaçada de perigo imminente, ahi, nessa hora suprema, só podem ter efficacia os 
remedias mais energicos. (Apoiado8.) Q proprio perigo nivella ' as cc;indições dos 
criminosos, e a acção do poder pul;>lico, sob pena de tornar-se nulla, recahe por 
igual sobre todos os culpados. (Afofodos.) Demais, nos processos, ou mais !ata-
mente, nas hypotheses do art. 20 pão se trata sinão de punir; no emtanto que, 
dado o caso do estado de sitio, não se trata sinão de prevenir. A puniçã0, com o ser 
tardia, ,nunca deixa de chegar a tempo pàra produzir o~ seus effeitos. Mas a pre-
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venção não. Esta, si ella não apparece no momento preciso, torna-se inutil, sinão 
inapplicavel. E' esta a razão juridica da distincção, que aqui é fundamental: a 
acção dos tribunaes de Justiça póde ser lenta sem comtudo perder a sua efficacia. 
Mas, si 'e Executivo for obrigado a deter-se em presença das mesmas formalidades, 
é evidente que as suas medidas se tornarão virtualmente nullas. (Apoiados.) Nem 
se póde entender de outro modo a Constituição: em suas prescripções ella consagra 
esta distincção que os nobres senadores desconhecem. 

O S1t. A~Ro CA v ALOANTI dá ' um aparte. 
' O SR. CAMPOS SALLES - Está claro: não quero outra lei. 
O SR. Luiz DELFINO - Faça uma lei para quando V. Ex. possa ser conspirador 

tambem. 
O SR. CAMPOS SALLES - Sim; perfeitamente: nem pense o nobre senador que 

eu possa querer para mim outr'a lei. Quando eu conspirar, quero que a lei não me 
separe dos meus companheiros na hora do insuccesso, ' que será a hora do infortunio. 
(Muito bem.) 

O SR. Lurz DELFINO - Lembre-se do padre Feijó, que depois de ser regente, 
foi accusado de conspirador. 

. O SR. CAMPOS SALLES - Quero uma lei para , todos, uma le' que não distinga 
entre criminosos. (Muito bem.) Como distinguir-se entre congressistas e homens do 
povo, aquelles privilegiados, e estes não, si é certo que todos se congregam para 
um attentado contra a patria? Não conheço maior absurdo, nem mais reveltante 
iniquidade. Eis em que consiste o vosso liberalismo : é a desigualdade no crime, é o 
privilegio intransigente, com tudo qui;in.to elle possue de mais repulsivo, de mais 
odioso. (Muito bem.) 

Mas dizem, espere-se que os membros do Congresso sejam encontrados em 
flagrante, com as armas nas mãos. Neste caso, para que estabelecer regras ? No 
momento do ataque, quando as forças se chocam, cessa o imperio da lei e começa 
o domínio da propria força. ' 

O SR. Lurz DELFINO - A sua tendencia é alargar a esphera da autoridade. 
( H a outros apartes.) . 

O SR. CAMPos ' SALLES .:.._Já disse que não encontro, a não ser na censtituição 
do Chile, rest1;icção á regra estabelecida. Em toda a parte a disposição é a mes~a : 
não ha immunidades para os membros do corpo legislativo no est11do de sitio. 

Citarei por ultimo a constituição americana: é fonte do direito publico medema, 
não ha povo que, querendo constituir-se democraticamente, não vá alli buscar as 
bases,da sua organisação. Apropria Suissa reformou a . sua constituição, modelando-a 
por aquella. Pois bem, na constituição i;i,mericana estatuiu-se que, os senadores e os 
representantes, emquanto se achárem presentes ás sessões ou durante o tempo que 
gastarem quando a ellas se dirigirem ou em sua volta, gosarão do privilegio de não 
poderem ser presos, em caso algum, salvo por traição e perturbação da paz publica. 
A!hi está e:x,presso que cessam as immunidades, dos membros do Congresso.' Ora, 
senhores, digo-o com sinceridade, para meu guia democratice não quero melhor do 
que a coi;istituição americana, nem acho que se tei;iha feito nesse sentido obra mais 
completa do que essa, nos tempos modernos. 

O SR. AMARO CAVALO;\N'.l'I - Mas applicada a povos de costumes differentes. 
O SR. CAMPOS SALLES - ·Perdão, já a nossa constituição do imperio consa-

grava a mesma disposição: a adaptação estava feita. ' 
O SR. Lurz DELFINO - As colenias inglezas foram educadas de outro modo, 

desde que fizeram as primeiras plantações. (Ha outros apartes.) 
O SR. CAMPOS SALLES - Passo a examinar agora outra objecção formulada pelo 

nobre senador pelo Rio qrande do Norte. 
O meu honrado collega acha que o prazo ele seis mezes, fixado no substi -

tutivo, é uma arma demasiado pe~igosa nas mãos do Executivo. Lembro, entretanto, 
ao Sênado que a nossa_Constituição, como outras, não fixou prazo algum para a 
duração de estado ele sitio: ao contrario, deixou isso ao arbit11io do Executivo. Por 
consequencia, deante desta disposição constitucional, o Executivo póde determi-
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nar um prazo mais ou menos amplo; póde fixai-o em mais de seis mezes, pois que 
não ha limitação alguma. 

O SR. AMARO CAVALCANTI Perfeitamente. 
O SR. CAMPOS SALLES - Por cónsequencia, o substitutivo das commissões 

offerece uma restricção salutar, prescrevendo que a duração dos effeitos das medi-
das adaptadas nunca poderá ir além de seis mezes. O que quer dizer que o substi-
tutivo elimina um arbitrio1 que poderia ser um grave perigo. 

Mas em que sentido procurou o substitutivo providenciar? 
Foi quanto aos effeitos das medidas resultantes do estado de sitio. Chamo a 

attenção do Senado para este ponto. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Muito importante. 
O SR. CAMPOS SALLES - A declaração de estado de sitio accarreta necessaria-

mente a suspensão das garantias constituci01;1aes no territorio por elle comprehen-
dido. E ' um estado anormal, em que a vida publica é posta fóra das regras communs, 
profundamente perturbada pela paralysação subita do funccionamento dos prin-
cipaes orgãos da actividade social. , 

Nestas circumstancias é evidente que o poder publico póde achar-se nesta 
embaraçosa alternativa: ou prolongar o estado de sitio para manter os effeitos 
das medidas que delle decorrem; ou neutralisar os effeitos dessas medidas, 
apressando a sua suspensão. 

Mas é claro que, nesta alternativa, o poder publico será forçado a optar pela 
dilatação do prazo, principalmente desde que se entenda que, com a suspensão do 
estado de sitio, cessam os effeitos das medidas. 

O SR. AMARO CAVALOANTI - E' a boa doutrina. Não ha terceiro estado. 
O SR. Lmz DELFINO - S. Ex. tem preoccupações de momento. (Apoiados, 

não apoiados. · Ha outros apartes. j 
O SR. CAMPOS SALLES. - E' qjlestão que está sendo debatida no terreno dos 

princípios : si os effeitos de taes meididas devem ou não cessar pela suspensão do 
estado de sitio. Penso que o substitt,Ltivo offerece uma solução acceitavel. Por elle, 
o prazo de duração do estado de si~io póde ser limitado ao tempo absolutamente 
indispensavel para a adopção das providencias que as circumstancias reclamem. 

Isto feito, póde ser decretada immediatamente a sua suspensão, vistà que este 
facto não acarreterá a anriullação de taes providencias. 

Liberta-se, portanto, uma população, uma cidade, um territorio, da acção 
oppressiva do estado de sitio, continuando entretanto os seus effeito's unicamente 
com relação aos individues sobre quem recabiram as medidas de caracter extra-
ordinario. Foi por isso que procureii estabelecer no substitutivo esta providencia, 
que me parece poder conciliar os interesses sociaes em perigo, com a coiivenienoia 
de não prolongar o estado de entorpecimento, a que é condemnada uma parte do 
territorio nacional, por virtude de ljitio. Creio portanto que esta é uma disposição 
benefica, conciliadora. (Apoiados. ) 

O proprio facto que discutimos justifica o que estou dizendo. O Executivo, 
apezar da amplitude do preceito cqnstitucional, declarou o estado de sitio apenas 
por setenta e duas horas, usando assim, com louvavel prudencia, do arbitrio que lhe 
dava a lei. Mas si acaso elle suppmoesse que suspenso o sitio cessavam· tambem os 
seus effeitos, burlando-se as medidas de ·salvação publica ·que empregou, é claro 
que o tempo determinado teria sido ~ão extenso quanto fosse necessario para garan-
tir a inteira execução e efficacia das suas medidas. 

O que quer dizer que esta capitp,J, que apenas soffreu o constrangimento re"sul-
tante do estado de sitio durante 72 horas, podia ainda achar-se nessa situação, si 
vingasse a doutrina que agora prej;endeu-se sustentar. 

Quem, pois, contestaria as vantagens da solução dada pelo substitutivo? 
Agora vou responder a outra objecção do nobre senador. S. Ex. estabelece no 

seu projecto que, suspenso o estado de sitio, os individues sobre quem recahíram 
as medidas de excepção devem ser immediatamente entregues ás autoridades. Mas 
quem não vê que isto annulla completamente o preceito constitucional? .(Ha um 
aparte.) · 
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Não; confiando muito na justiça ordinaria, posso entretanto reconhecer e 
affirmar perante o Senado que seilia isso a dest.ruição completa do preceito consti-
tucional. 

Senhores, estas medidas que recahem sobre certas e determinadas pessoas, 
provenientes da declaração do estado de sitio, em regra não se 'apoiam em provas 
plenas, de valor juridico, porque são actos esses de caracter administrativo, ou 
antes, de caracter politico, como dizem os publicistas : não se lhes póde dar em 
caso algum um caracter judicial. A razão é clara e resulta ' da propria natureza 
dos factos. 

Si o poder publico, na crise violenta de uma convulsão, em que prepondera a 
exaltação dos animas e quando sente-se uma perturbação pr0funda em toda a1parte, 
fosse obrigado a esperar as provas juridicas, completas, positivas, é evidente que a · 
sua acção se tornaria virtualmente impossivel. (Apoiados.) E quando fosse possivel 
que em taes circumstancias a autoridade pudesse debellar todos os perigos e asse-
gurar a paz, por meio do funccionamento regular da sua justiça ordinaria, então .· 
só isso seria um motivo bastante podevoso para que se devesse eliminar da Constitui-
ção a f~culdade extraordinaria da declaração do estado de sitio. Sim; si os meios 
ordinarios, si os tribunaes de justiça bastam para reprimir os delictos desta ordem, 
para libertar a propria sociedade da imminencia de perigos taes, então não temos 
outra cousa a fazer si.não eliminar, proscrever para sempre essa faculdade que a 
Constituição confere ao Executivo e mesmo ao Legislativo pava declarar uma parte 
ou todo o territorio da Republica em estado de sitio. Mas neste caso, não é o pro-
jecto substitutivo que deve ser condemnado, mas a propria Constituição. (Apoia-
dos.) , 

Mas, senhores, é preciso não confundir a natureza dos factos para se poder 
distinguir a natureza das funcções. Os tribunaes ordina1·ios teem muito poder e 
constituem a mais solida garantia do direito, quando podem funccionar, nas épocas 
normaes, com a regularidade, com a prudencia, com a lentidão e com as precau-
ções que caracterisam a sua acção be)Jefica. Mas quando surge o m@mento de supremo 
perigo para a patria, quando a violencia de uma crise, que descamba para a acção 
material, invade todas as espheras sociaes, produzindo na phrase constitucional, 
commoção intestina; quando a velocidade elos acontecimentos exige, reclama impe-
riosamente a precipitação da acção do poder publico, comprehende-se que •al::\i a 
acção lenta da justiça se tornaria absolatamente impotente. (Muito bem. Apoiados.) 

Por isso é que digo que: ou acceitaremos o estado ele sitio como a Constituição 
o definiu; ou, si isto é um perigo, o nesso dever é propor uma reforma constitucio-
nal, para que o eliminemos da nossa carta. Mas então sejamos francos, sejamos 
leaes, declaremos á nação que o poder publico fica desarmado deste Fecmso, que o 
Executivo não possue mais este remedia extremo para occasiões supremas. Então, 
com o nosso voto, eliminando a faculdade constitucional, teremos tambem tirado 
ele sobre o depositaria do Poder Executivo, do proprio Congresso, essa grande res-
ponsabilidade que sobre elles pesa. Sim ; porque quando damos ao Executivo a 
força, dizemos-lhe : a vós é que compete a manutenção da ordem e da segurança 
publica . . Mas si lhe commettemos esta missão e lhe retiramos, ·ao mesmo tempo, os 
meios de acção, seria o mesmo, segundo a imagem de Thiers, que cortar as pernas 
a um homem, e depois dizer-lhe - correi ! Não isto não é pratico, não é justo, 
não é .razoavel. (Muito bem.) 

Por minha parte declaro ao Senado que, no dia em que entendesse que esta 
faculdade nas mãos do Executivo se converteria em um perigo ás liberdades publi-
cas, em uma ameaça aos direitos individuaes, nesse dia eu depositaria sobre a mesa 
do Senado uma proposta de reforma constituc.ional. 

, A minha medida seria radical. Mas, não o faço agora porque entendo que, 
extraordinaria como é esta faculdade exprime uma necessidade social nas mãos do 
Executivo; principalmente ew época tão anormal como esta, cheia de perigos e 
continuas sobresaltos. E' preciso termos civismo e exacta comprehensão das neces-
sidades publicas para fortalecermos a autoridade, porque a ella está entregue a 
defesa das instituições, a defesa da Republica, a defesa da liberdade, a nossa pro-
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pria defesa. No estado de sitio sac.t'ifica-se, é certo, uma somma das garantias indivi-
duaes, mas salvam-se as da communhão nacional. 

Por mim o declaro: não tenho.'receio 1de parecer contradictorio com o meu pas-
sado republicano, sustentando estas idéas, porque tambem não tenho o receio de 
declarar perante o Senado, perante o paiz que, na Republica, sou conservador. 
Quero o que está na Carta de 24 de fevereiro : não desejo, por ora, ampliai-a nem 
restringil-a. Quero a ordem, porque quero a liberdade. Não sou anarchista. O paiz 
está fatigado; a vida de sobresaltos exhaure as suas forças : é preciso que firmemos 
a paz. (Apoiados, muito bem.) 

Quanto á questão do prazo, chamarei, por ultimo, a attenção do Senado para o 
art. 70 do substitutivo, onde se estabelece que ao Congresso compete, quando na sua 
primeira reunião tomar 'conhecirnento dos actos do Excecutivo, homologar ou não 
as medidas adoptadas, manter ou suspender os prazos determinados, etc. Por conse-
quencia, não ha arbitrio discricionario : a acção do Executivo está subordinada, 
como o exige a Constituição, á fiscalisação e julgamente do Congresso. Até mereceu 
o reparo do nobre senador pelo Rio Grande do Norte a disposição do art. 4° do sub-
stitutivo, em que se prescreve que o Congresso, tomando conhecimento dos actos do 
Presidente da Republica os approvará, ou, em caso contrario, promoverá a sua 
responsabilidade. Armemos o Executivo de todos os recursos, mas ponhamos 
deante dos seus olhos este preceito, que é o grande correctivo. , 

Si o poder Executivo deixa-se levar á pratica dos abusos no exercicio dessa 
faculdade, então ao Congresso compete responsabilisal-o e punil-o, si tanto forneces-
sario. O argumento dos abusos annulla-se pela sua propria elasticidade. O abuso da 
força jamais encontrou correctivo na lei; e, si devemos desarmar a autoridade, para 
que ella não possa commetter abasos, dizei-me, que fica sendo a autoridade? Por 
este argumento teriamas de ir até :á desorganisação social ; teria.mos de rasgar os 
codigos, proscrever as penas e banif os tribunaes. Essas regiões não são inaccessi-
veis aos abusos. (Muito bem.) 

Mas, o honrado senador não acl,ta conveniente que o principio da responsabili-
d ade fique consagrado em uma dispqsição de caracter imperativo, como a do art. 4º. 
Penso, ao contrario, que é necess1frio consignar-se nesses termos a responsabili-
dade, porque effectivamente, são d,e tal gravidade as medidas a empregar-se no 
estado de sitio, que o erro ou uma fa)ta na sua applicação deve forçosamente produ-
zir a responsabilidade. Quando alludo á responsabilidade, não é, de certo, que eu 
queira a punição immediata, a todo transe : o que quero é que institua-se a respon-
sabilidade para que tenham Jogar a~ investigações, o exame amplo dos factos e das 
circumstancias, afim de que se poSSlf averiguar a culpa. O Congresso não póde sahir 
desta alternativa : ou approva os aetos do Presidente da Republica, ou promove a 
sua responsabilidade. Ahi está o contrapeso, o correctivo unico que podemos oppor 
aos abusos e aos excessos do poder. ~isto é que devem consistir os nossos escrupulos. 
Levemos ao espírito do depositario do Poder E :;cecutivo a convicção, a certeza de 
que as suas faltas serão punidas; mas deixemos-lhe a, liberdade de acção, com os 
meios de tornal-a efficaz. Os excessps da demagogia, as exaggerações de um mal 
entendido liberalismo, em toda a IJarte e em todos os tempos teem produzido 
o sacrificio da propria liberdaâe. (111uito bem. ) 

Sr. presidente, eu desejava, após a defesa do projecto substitutivo, entrar na 
analyse do, projecto do nobre senadpr pelo Rio Grande do Norte; mas, estando a 
hora muito adeantada e sentindo-m13 bastante fatigado, limitar-me-hei a algumas 
ligeiras consideraçõe~. 1 

O art. 20 deste projecto trata d13 fixar as condições em que o Congresso póde e 
deve declarar o estado de sitio. Ora, parece-me de perfeita inutilidade esta exigencia, 
porque, não podendo o estado de si~io ser declarado pelo Congresso sinão por uma 
lei, é claro que nessa lei, e não em uma anterior, ficarão reguladas as condições. A est e 
respeito o substitutivo das commisspes é muito mais simples e tambem mais com-
pleto : diz elle no art. 9° que, quanqo a declaração do e1>tado de sitio for feita pelo 
Congresso, as suas condições serão prescriptas pela respectiva resolução. Acho que 

1 
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assim deve ser. Comtanto que não saia dos limites constituci0naes; o Congresso é 
soberano no uso desta prerogativa. 

Outra questão. O nobre senador no seu projecto estabeleceu que, declarado o 
estado de sitio, os poderes ou attribuições, de que se acharem investidas as autori-
dades civis palla manter a ordem e a policia, passarão á autoridade militar. Como se 
vê, converte-se o estado de sitio em lei marcial. Já não admira que o nobre senador 
julgue necessario definir o estado de commoção intestina pela presença de mais de 
10.000 homens armados, como o diz no art. 1° do seu projecto. O seu ponto de vista 
é outro: parte da revolução armada e chega ao estado de guerra, que é a lei marcial. 
Mas esta é a hypothese constitutional. , 

Basta isto para mostrar quanto em fundo é mais liberal o substitutivo das 
cornrnissões, que li.bsolutamente não acceita a lei marcial. O projecto do nobre sena-
dor, inspirado nas legislações mais atrazadas, menos a,ffeiçoadas aos progressos 
modernos, suggere-me uma reflexão, que encontrei em notavel publicista e que é da 
maior actualidade. Nos Estados Unidos não ha propriamente o que chamamos o 
estado de sitio: como na•Inglaterra,lá existe apenas a suspensão do habeas-corpus. 
Dahi tem resultado que por diversas vezes tem-se appficado ,lá a lei marcial, muito 
mais oppressiva e rigorosa em sel!l.s effeitos, o que aliás teria sido evitado si existisse 
a faculdade para declarar o estado de sitio de accordo com as novas instituições 
Por exemplo, por occasião do assassina,to de Lincoln applicou-se a lei marcial, 
sujeitando-se os assassinos aos tribunaes militares. ' 

E' por isso que sustento que o estado de sitio é uma necessidade da sociedade 
moderna, é uma medida salutar, de garantia, por isso que restringindo a libercl:ade 
individual por momentos, com medidas de caracter, ephemero, assegura e garante 
os interesses permanentes da nação. 

Resumo todas as minhas considerações por esta fórma: si a situação é normal 
de tal modo que dentro della possam funccionar regularmente os orgãos do poder, 
acautelando na esphera de , sua acção ordinaria os interesses confiados á sua 
guarda; si esta é a situação, é claro que não se cogita de medidas extraordina-
rias, não se necessita do estado de sitio. 

Si, por outro e figurando o extremo opposto, como pretendem os nobres 
senadores que combatem o substitutivo, chega-se ao estado de guerra, porque 
encontram-se duas forças armadas, porque os belligerantes se batem; então tam-
bem desapparece a applicabilidade do 'estatlo de sitio, pois que o que ha não é a 
imminencia de um perigo, não é a ameaça de um choque, mas uma força a vencer 
pela força : é a revolta em acção, é violencia material, que só se reprime por outra 
violencia; é emfim o estado de guerra. · · · 

Entre estes dous extremos é que se acha o estado de sitio. Elle apparece exac-
tamente qua,ndo a acção ordinaria da autoridade é insufficiente para impedir um· 
perigo imminente, e quando ainda não é chegado o momento do emprego da força 
armada para debellar o perigo. Nesse int.ermedio é que surge o estad0 de sitio, onde 
não se julga nem se pune; p])evine-se. 

Sustento, portanto, que o estado de sitio é uma providencia benefica, que póde 
coexistir com as instituições francamente livres. (Mui·to bem, 1nwito bem, 19 orador é 
gera/;mente felicitado.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

SESSÃO DE •17, DE JUNHO 

Joaquim Catunda combwte as doutrinas eroittidas pelo sr. Campos Bailes 
e lamenta que seja elle, um republicano histovico, o que pvesume dever assegura,r 
toda a força ao poder executivo, quando fôra opportm10 tentar o contrario em um 
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paiz onde é tradicional usurpação que exhaure ao parlamento as suas prerogativas. 
Collocado em um ponto intermedio, o que assignala a passagem da republica á mo-
narchia, observa que foram ·mais consequentes, coherentes, logicos os Paulistas que 
fundaram o antigo regímen, do que aquelles que tendo-se achado á frente da propa-
ganda democratica, não souberam, todavia, conservar-.se fieis aos princípios que 
p:régaram no seio do mesmo governo. 

Quer governos fortes em verdade, mas não governos violentos porque estes 
sacrificam as liberdades publicas. 

SESSÃO DE 18 DE JUNHO 

O Sr. Virgílio Damazio. - Sr. presidente, a minha justificação, de fallar 
depois de terem illustrado este debate os nobres senadores por S. Paulo, Rio Grande 
do Norte e Ceará está em duas razões, uma das quaes, pelo menos, é bem forte. São 
ellas : o ter eu apresentado um dos projectos concernentes ao assumpto, e a impor-
tancia incontestavel e subidissima do mesmo. 

Com effeito, e isto bastará a comproval-o, a materia que se discute tem que ver 
com o facto fundamental, dominante no inicio da nova era republicana no fim do 
seculo passado, da proclamação das verdades, hoje acceitas universalmente pelas 
nações civilisadas e compendiadas na declaração dos direitos do homem. 

Até então, a extensão e o valoil desses direitos desconheciam-se ou contesta-
vam-se no mundo inteiro, salvo em UfO- pequeno territorio limitado entre montanhas 
na Suissa, onde, ainda assim, não era f1itida e precisa e nem acceita por todos a affir-
mação. de que os homens, qualquer que seja a sua classe social, teem direitos que 
são iguaes, inalienaveis, inviolaveis, congenitos com elles, por serem derivados da 
propria natureza humana. 

E' por isto que esses direitos, quer os chamem individuaes, quer natWJaes, são 
considerados irrevogaveis, por isso que não foram adquiridos. E' por isto que os 
publicistas da boa escola democratica, da genuína escola republicana, negam que 
em hypothese alguma _seja licito aos poderes publicos tocar nesses direitos, illudil-os 
de qualquer fórma. E' por isto que, quando o povos, illuminados pelos clarões da 
revolução franceza, conservando embora a fórma monarchica de governo, modi-
ficaram-a fundando a monarchia coµstitucional representativa, fizeram inserir em 
um capitulo especial de suas constituições esses direitos, que não podem ser tocados 
ou soffrer a mínima alteração, sinão pelos tramites estabelecidos nas proprias 
constituições, nos artigos que regul,am o modo de reformai-as. 

Pois bem; declaro ao Senado que sou adepto, sim, sou adepto convicto dessa 
escola que professa a absoluta inviplabilidade dos direitos individuaes. 

Não se trata, porém, neste momento, de melhorar neste ·ponto a nossa Consti-
tuição. Acceitamos, pois, como facto constitucional o chamado estado de sitio, 
isto é, o estado em que, como o prop;rio nome indica, em hostilidade declarada, qual 
de sitiante a sitiado, se collocam frente a frente o governo e uma parte da nação ; 
em que o primeiro, julgando-se ameiwado como guarda das instituições nacionaes, 
pensa luctar pela vida sua e dellas, exercendo o que cuida ser seu direito de legitima 
defesa, o qnal está superior a todos os outros, e em cujo exercício portanto se per -
mitte tudo quanto é possível para a efficacia da mesma defesa. 

E assim é, quando se trata d1,1. defesa individual. 
Mas, Sr. presidente, o estado de sitio que se ampara na defesa da sociedade, 

não é hoje o que ant:igamente admittia-se e que ainda hoje as nações ba1~baras conti-
nuam a admittir e praticar, e que pe~·mittia, por exemplo, que os vencedores passas-
sem a fio de espada as guarnições sitiadas e vencidas. Conservando o mesmo nome, 
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o facto modificou-se profundamente, permittido como um recurso extremo de 
segurança publica, nas constituições que como a nossa o acceitaram. Em todo caso, 
elle fere direitos que devem ser e normalmente são inattacaveis, e por isto mesmo, 
é_ mister que; tendo de praticai-o, considere-se a natureza excepcional dessa medida 
e prevejam-se e previnam-se os temerosos abusos que podem autorisar-se sob tal 
denominação ; é mister que elle proporcione-se á urgencia da necessidade publica ; 
que paute-se pela prudencia e restrinja-se ao prazo estrictamente indispensavel a 
~er efficaz, produzindo o minimo de damno e vexame social; e sobretudo que não 
se perca de vista o f1ilturo, ouvindo a voz da razão calma e desapaixonada, que nos 
lembra aquillo que é provavel ou, pele menos, possivel que venha a dar-se em certo 
tempo, como natural consequencia do presente, e, portanto, não se prejudiquem, 
pelo açodamento que se inspire no descuido ou na paixão do momento, vantagens 
politicas e sociaes que, com mais reflexão e mais cautela, teriam sido garantidas 
para mais tarde. 

Encarando o assumpt o sob esta face, passo a occupar-me dos projectos em 
discussão. 

Antes de mais, Sr. presidente, devo desde já declarar que vou pronunciar-me 
contra quasi todos os artigos e dou~rinas, nelles firmadas e enunciadas no pro-
jecto substitutivo apresentado pelas commissõeE< reunidas de constituição, poderes 
e diplomacia e de justiça e legislação. 

E, por isso que nestas duas commissões se encontram defensores notorios,esfor-
çados e convictos do governo, tenho por conveniente lembrar ao Senado o seguinte : 
Ha dous dias, quando orava um de meus illustres chefes, senador por S. Paulo, cujo 
nome peço licença para declinar, o Sr. Rangel Pestana, dizendo que «muitos do'I 
nossos velhos companheiros, mesmo para a consolidação da Republica e como um 
comprimento de dever, acreditavam-se obrigados, pelas fatalidades historicas, pelas 
condições especiaes da patria, a prestarem apoio politico leal e franco ao Vice-Presi-
dente da Republica», dei o seguinte aparte : - «Peço a V. Ex. que me conte no 
numero desses». 

Repito estas palavras e recordo esta circumstancia, não porque precise de affir-
mar a minha attitude política para com o governo, nem porque não possa vir a estar 
um dia, para com elle,na posição em que estive.para com o seu antecessor na derra· 
deira metade da sua existencia - a razão e a consciencia traçarão sempre, como até 
hoje, a minha directriz politica; mas porque, tratando-se desta materia, em que 
entendo que o espírito de exclusivismo partidario não deve absolutamente entrar ... 
' . o SR. AMARO CA V ALCANTI - Apoiado. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO - ... deve haver de nossa parte a necessaria 'isenção 
de animo e a precisa cautela ... 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Sobretudo isto . . 
O SR. VmorLro DAMM;IO - .. para que não nos deixemos levar pelas circum-

stancias do presente, como disse ha pouco, pela idéa de apoio ao governo que 
está no poder, mas sim pelos motivos que judiciosamente pesem em nosso espírito 
para a elaboração de lilm bom projecto ele lei, regulador de futuras emergencias. 

Sr. presidente, a leitura d0 projecto que aos dous primeiros foi, como substitu-
tivo, apresentado pelas honradas commissões reunidas de constituição e justiça, 
despertou, cousa notavel, em meu espirito a mesma impressão que no do nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte. 

Lembrei-me da organisação dos partidos politicos e da idéa fundamental e do 
norte que caracterisam e distinguem cada um dos partidos geraes; lembrei-me de 
que, com quanto, nas sociedades bem oganisaclas, todos desejem a ordem, a paz, o 
funccionamento regular cias instituições, entendem os dous grandes partidos de 
modo differente a pratica conducente á realisação dessas aspirações. 

Ha em ambos, é certo dous princípios geraes, como bem disse o nobre senador 
pelo Rio Grande do Norte e repetiu o nobre senador por S. Paulo, que inspiram os 
cidadãos que fazem pàrte activa dessas organisações: o principio autoritario e o 
principio liberal. E' da combinação destas duas influencias, dos impetos da liber-
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dade e dos rigores da autoridade, que deriva a ordem, mas uns querem que a auto-
ridade entre ... 

o SR AMARO CA V ALCANTI - Mais. 
O S;a. VrRGILIO Douzro- ... em maior proporção, sendo a sua influencia sempre 

preponderante; outros querem que a liberdade predomine, bastando que da auto-
ridade fique o necessario para cohibir desmandos de agentea do poder, para evitar 
desordens, para garantir a manutenção da paz, para respeitar todos os direitos e 
deixar que se desenvolvam livremente, salva apenas a responsabilidade legal, 
todas as faculdades, todos os recursos e todos os dotes da actividade humana. 

ó SR. AMARO CAVALCANTI - Muito bem; assim é. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Ora, Sr. presidente, é escusado dizer que pertenço 

a este ultimo grupo. O partido político que commungue em taes idéas é e será 
sempre o meu partido: liberal, autonomista, democrata-o nome pouco importa. 

Pois bem; lendo o substitutivo apresentado pelas commissões, de que foi 
digno relator o meu no)::>re amigo, senador por S. Paulo, vi que, sem querer, (asse-
guro-o, porque o conheço de muito tempo}, S. Ex. deslizou-se, tlescambou para 
o terreno autoritario ... 

o SR. CAMPOS SALLES - Não apoiado. 
O SR. VmGILIO DAMAZIO-.. . mas mi.úto mais do que eu tinha o direito de esperar 

dos seus precedentes, do seu nome, dos seus sentimentos, penso e o garanto ainda. 
O SR. CAMPOS SALLES - Estou dentro do preceito constitucional. 
O SR. VmGILIO DAMAZIO - Com effeito, Sr. presidente, sustentando o seu 

substitutivo, depois do discurso do nobre senador pelo Rio Grande do Norte, S. 
Ex., o illustre senador, meu amigo, cujo nome ouso declinar, o Sr. Campos Salles,, 
disse, nós o ouvimos, que queria que houvesse independencia completa de poderes 
e equivalencia delles, cada um em sua esphera constitucional e não que o Legislativq 
cavalgasse sobre o Executivo, nem e~te sobre aquelle. (Creio que foi isto, mais ou 
menos.) 

O SR. CAMPOS SALLES - Isso é fio nosso regimen. 
O SR. VmGILIO DAMAZIO - Oµvimos mais a S. Ex. as seguintes palavras 

(mais ou menos, si não foram estas ex11ctamente): que queria dar força á autoridade, 
mas não pretendia afastar-se do elemento popular. 

Estas palavras de S. Ex. são ainqa uma prova de que eu estava com a verdade 
quando dizia, ha pouco, que S. Ex. tinha-se deslizado dos seus pr9prios intuitos, 
cahindo descuidadamente em extremo opposto a elles. 

Com effeito, bastou a leitura do S\lbstitutivo para provar-m'o, enchendo-me 
de dolorosissimo pezar, como velho soldado democrata e velho amigo de S .. Ex., e 
fazendo-me cogitar da ra~ão por que q nobre senador por S. Paulo assim se expuzera 
a contradizer-se a si proprio. Não achei, porém, razão sufficiente, nem outro motivo 
occorre-me, sinão este: S. Ex., em vt1z de olhar para o futuro, olha um pouco mais 
do que convem para o presente ou para um passado recentíssimo que ainda está 
tão presente á memoria que q1.{asi qui:i é o mesmo. 

O SR. CAMPOS SALLES - Mas acho que é dever .do legislador olhar muito 
para o presente. 

O SR. VmGILIO DAMAZIO - E mais ainda para o futuro. 
E, Sr. presidente, a primeira prova qe que é verdade o meu asserto neste momento 

está na suppressão que nota-se no st1bstitutivo apresentado pelas nobres commis-
sões reunidas, suppressão silenciosa, sem discussão nem menção no respectivo 
parecer, de duas disposições, uma d p meu projecto, outra do projecto do nobre 
senador pelo Rio Grande do Norte; du,as disposições que são de primeira imjilortan-
cia. Uma, do meu proj ecto, é a que, prevenindo passiveis abusos de interpretação 
constitucional, diz que será promulgada independente de sancção a resolução 
tomada pelo Poder Legislativo em relE,LÇão ao est ado de sitio; porquanto n~o se póde 
admittir que suba á sanC'ção e, porte,nto, possa até sóffrer os tramites e delongas 
constitucionaes de voltar ao Poder L E1gislativo em caso de veto e passar por nova 
discussão nas duas casas do Congressp, o projecto de dech1raçãq ou de julgamento 
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do estado de sitio. Isto, no caso de decretação de sitio, pela urgencia natural da 
l'nateria, que não comporta delongas; e, quando se trate de julgar do sitio decla-
rado peki Presidente da Republica, porque elle, não póde ser juiz em causa propria; 
elle não póde, portanto, sanccionar ou deixar de sanccionar uma lei que approva 
ou reprova actos po:v elle praticados. 

E ' , por consequencia, de importancia capital esta materia, e a sua elisão do 
projecto substitutivo indica simplesmente a verdade daquilló que assevero, isto é, 
que o espírito de S; Ex. ao elaborar este projecto era mais autoritario do que devía-
mos e tínhamos o direito de esperar. 

Outra disposição que não mereceu ser considerada pelas honradas commissões, 
é a do projecto do nobre senador pelo Rio Grande do Norte, quando diz que, uma 
vez declarado o estado de sitio pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo se reunirá, 
no mais breve prazo possível, afim de tomar conhecimento, ,eom a competencia 
plena que lhe assiste, do estado de sitio declarado. Esta é uma disposição de primeira 
importancia , sinão de primeira necessidade, porque evitaria certamente a appli-
cação de uma autorisação exorbitante, que lê-se no substitutivo e em que tocarei 
d' aqui a pouco, a saber, a de poderem as medidas de excepção de que tenha lan-
çado miío o Poder Executivo ser mantidas permanentemente durante um longo 
tempo, durante o prazo de seis mezes. Era conveniente, Sr. presidente, que se 
discutisse esse assumpto, era conveniente que fosse acceita essa disposição, sinão 
na fórma que lhe deu o nobre senador pelo Rio Grande do Norte, ao :qienos preci-
sando mais, dizendo, por exemplo : " O poder Executivo, quando declarar o estado 
'de sitio, deverá immediatamente convocar para uma sessão extraordinaria o Poder 
Legislativo " ; ou, melhor : " deverá logo communicar o facto abs governadores 
dos estados, que o communicarão aos µiembros elo Congresso, os quaes se reu-
nirão dentro de um prazo, que póde ser de 21 dias ou dos que forem necessarios 
para chegarem dos estados longínquos os membros do Congresso." 

E' innegavel, Sr. presidente, que isso evitará muitos dos inconvenientes sempre 
graves do facto, possivelmente realisavel, da declaração precipitada do estado 
de sitio e permanencia deste, com todos os seus vexames e abusos, durante muitos 
mezes. 

Mas, si desta falta de consideração por parte das honradas commissões a esses 
dous pontos dos projectos dedl:f'ZO aquella consequencia,-de que só o espírito 
mais autoritario as inspirou ,quando os examinaram-ainda com mais razão chego 
a esta deducção, lendo e pesando os artigos do projecto substitutivo. 

Logo no primeiro artigo, Sr. presidente, mesmo n:aquelle que, á primeira vista, 
p arece ser copiado da i;lOssa Constituição, as' nobres commissões (não asseguro que 
propositalmente, mas, permittam-me ellas a expressão, por descuido) supprimiram 
alguma cousa e essencial; ' 

Assim, o art. lº diz. (lg) : 
" Nos casos de imminente perigo por aggressão estrangeira ou commoção 

intestina, exigindo-o a segurança publica, o Poder Executivo poderá declarar em 
estado de sitio a extensão do territorio que seja necessaria e pelo tempo que julgar 
indispensavel, suspendendo -se ahi as garantias constitucionaes. 

Nestas garantias, comprehende-se .. . etc .. " 
Ora, a Constituição não diz isto, mas sim que ccquando o Congresso não estiver 

reunido" o Poder Execu'.tivo exercerá a attribuição ele declarar o estado de sitio .. . etc. 
(A partes). 

Não ' digo que uma lei ordinaria possa derogar a Constituiçã o; ma~ o que é 
certo é que, sem necessidade alguma, se transporta para uma lei orclinaria uma 
disposição constitucional, mas não é •ella transportada em sua integra. 

Isto póde dar logar a que, daqui a tempo, fundado em lei que poderá considerar 
interpretativa da Constituição, o governo ou qu.alquer d'e seus agentes responsaveis, 
para isso competentes constitucionalmente, querendo decretar o estado de sitio, 
entenda .poder fazel-o e faça-o, estando o Cong.resso funccionando, o que será 
um facto de deploraveis consequencias. 
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O SR. CAMPOS SALLES - Seria fóra da hypothese constitucional; mas não 
acho inconveniente em dizei -o expressamente na lei. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO _:__ Tenho grande prazer em ouvir V. Ex. pronunciar-se 
deste modo, e oxalá que, por fim, pudesse ver-me neste assumpto de todo congra-
çado com V. Ex. 

Mas, aproveitando a boa vontade de V. Ex., direi que ainda noto no artigo 
seguinte do substitutivo outro lapso, que V. Ex. vae dizer, eu o espero, que deve 
ser rectificado. (lê) : 

" Art. 2°. Nas medidas de repressão contra as pessoas, o Poder Executivo 
restringir-se-ha a impôr : 
· 1° A detenção · em Jogar não dest.inado aos réos de crimes communs ; 

2° O desterro para outros sit.ios do territorio nacional. n 
A' parte a reproducção, que julgo escusada, de um t exto constitucional, para 

ser submettido á deliberação como artigo de projecto de lei ordinaria, noto o se-
guinte: 

A Col1Btituição diz : 
" Nas m edidas de repressão contra as pessoas, d'lltrante o estado de sitio o Poder 

Executivo restringir-se-ha a impor : . .. etc. n 
Uma vez suspenso o estado de sitio, o executivo não tem mais direito de impôr 

medida alguma de repressão. 
O Sr. CAMPO~ SALLES - Mas isto está claro. 
O SR. VmGILIO DAMAZIO - Bem; ainda mais claro ficará com a transcripção 

completa do texto constitucional. 
Voltando agora ao art. lº, a commissão de que V. Ex. é relator, acrescentou 

á .trap.scripção que já vimos, e fórma o corpo desse artigo, alguma cousa que não só 
n ão estánaConstituição,como até a. meu ver é de todo ponto contraria ao espirito que 
fospirou a sua elaboração. 1 

Finalisa o art. 1° com estas palavras (lê) : 
" Nestas garantias -{as suspens~s pelo estado de sitio) comprehendem-se as 

immunidades a que .se refere o art. ~O da Constituição. ,, 
O SR. CAMPOS SALLES - Isso é para remover as duvidas. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Ppis bem, no meu projecto, no ultimo artigo, 

digo exactamente o contrario e VOlf mais longe, declarando que a suspensão de 
garantias não deve attingir, nem só os membros do Poder Legislativo, como tam-
bem os membros do Supremo Tribunal Federal. 

Vejamos as razões em que me fundei para dizer que não foi feliz a commissão, 
n.aquella.. disposição que addicionou 11º 1° artigo do seu _projecto substitutivo. 

Sr. presidente, um dos argumep.tos apresentados no eloquente discurso pro-
nunciado pelo illustre relator da comµiissão, para sustentar, interpretando a Consti-
tuição, que as medidas de excepção de que se occupa o seu art. 80 se estendem aos 
membros do Congresso e não teem ,que respeitar as immunidades parlamentares', 
é tirado da collocação das disposiçõelj do art. 80, isto é, de estar elle depois do artigo 
que cons~gra aquellas iínmunitlades. 

As immunidades, diz V. Ex. sãp garantidas pelo art. 20, sa,lva a hypothese 
do art. 80, que, a realisar-se, modifica o disposto no art. 20 que o precede. 

Mas, Sr. Presidente, si assim é, esse art. 80 deve modificar todos os artigos 
anteriores que digam, r esp eito a garantias constitucionaes, todos os paragraphos 
do art. 72 que se occupa:m de garantias de direitos individuaes. 

Pois bem, ninguem dirá que, suspendendo garantias constitucionaes, o estado 
de sitio suspenda muitas dessas garantias estabelecidas nos paragraphos do art. 72 
da OonstitÚição. Entretanto, o art. 80 está eollocado depois do art. 72, como 
depois do art. 20. 

Exemplificando: a declaração do estado,; de sitio suspende .porventura a 
ga.rantia do direito reconhecido a tqda a gente ( § 9° ) de representar aos poderes 
publicos mediante petição? Não. 

Attinge ella , porventura, o § 17, que se traduz na garantia da propriedade, 
dizendo-se ahi « que a propriedade ~erá rna,ntida em toda sua plenitude. n 



. o SR. CAMPOS SALLES dá um aparte. 
O SR. VrnGILIO DAJV!AZIO - Perdão, neste II\esmo artigo diz-se, «salvo desa;. 

propriação por n~cessidade ou utilidade pub,lica ». .Está comprehendido o ~aso da 
<;>bjecção de V. Ex. Não é excepção por estadC!l de sitio, é regra : toda ve? q'.l:'e ·houver 
necessidade publica. 

O .SR. AMARO ·CÀVAJ;,OANIFI - E' caso ordinar.io. 
O SR. CAMPOS SALLES _:_.V. Ex. não confunda estes termos. SU!lpensão él.e 

garantias. não quer dizer suspern(!ão de direitos.• 
O SR. VrnmLIO DAMAZIO - Perdão, que é ga~antia, constitucional, sin~o a 

aff4rmaç_ão constitucional de que serão mantidos direitos? Mostre V. Ex. uma 
g!llI'antia, constituçional que nã0 seja a affirmação de ·que um direito será respeitado. 
Não ha nenhuma. · 

Para o exercício do direito, é preciso a garantia do direito, .isto é, a sancção 
legal contra todo aquelle que tente im,pedir a garantia ou violentar o direito. 
. O SR. CAMPOS SALLES - Os argumentos de V. Ex. peccam por pr0varem 
demais. Applique essa doutrina a todos os outros paragraphos do art. 72, e verá 
que nenhuma das garantias será suspensa. 

o SR. VIRGILIO DAMASIO - Perdôe-me V. Ex., isto Rão é exaeto. 
Depois que acabar de mostrar quaes ·são as garantias que evidentemente não 

são suspensas pelo estado de sitio, demonstrarei que outras garantias ha que são 
por elle .suspensas, nem podem deixar de sel-o. . 

O SR. CAMPOS SALLES - Não são .ge;raatias; ,garantia nã<;> é o mesmo que direito. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Mas o direito, para se fazer effectivo. ·é precisp 

que seja garantido por formalidades e pela.sancção penal ecmtra aquelle q\1e inyestir 
contra esse direito. 

Nfio se suspendem, sim, os direitos, .ma.a suspendem-a~ as formalidades e a 
sancção legal que garantem esses direitos. 

Lerei ainda, Sr. presidente, por exemplo, o § 24 cio art. 72 (M,) •:E' garantido 
o livre exercício de qualquer profissão moral, intellectual e iadustrial. "' 

São palawas textuaes da CoRstituição. 
E o § 26. (Zê) : «Aos autores de obras litterarias e artísticas é garantido o direito 

exclusivo de repr!Jduzil -as pela imprensa ou .por qualquer outro processo"mecf;l.nico. 
Os herdeiros doa autores gosarão desse direito pelQ, tempo que a .lei deter-
minar.» 

,Ffoarão taip.bem suspensas, pelo estado de sitio, essas gaIDantias, affirmadas 
pelos paragraphos que aeabo de lêr? Não, de certo. . 

Outras garantias, .porém, dentre as com,prehendidaa no mesmo art 72, ·sào, 
nem podem, como ha pouco disse, deixar de ser suspensas· pelo estad0 de sitio. 

Por exem.plo, § 8º (Zê):• A todos é licito associarel)'l-se e reunirem-se livremente 
e sem armas, não podendo a .pqlicia intervir sinão para manter a ôrdem. » 
· E' evidente que o estado de sitio suspende a garaatia deste direito. 

Diz o § 13 (Zê.)«: A' excepção de flagrante delicto, a pri~ãonão p0derá executar-
se sinão depois de pronuncia do indiciado,. etc. » 

Eis f;l.qui, evidentemente, outra .garantia s1J1spensa pelo estado de sitio. 
4-inda o § 14 : "Ninguem poderá ser conservado em prisã0 sem culp~formada, . .. 

etc. n · 

E' outra no mesmo caso. . . , 
Máis o § 22 (Zll) : • Dar-se-ha o habeas-corpus, sempre que o ii,idiv.iduo, ... etc,,• 

. Portanto, Sr. _presidente, o argumento atlduzido contra a manutenção das 
immunidades parlamentares durante o estado de .sitio, tix:ado da collocação do 
art. 80 poster~ormente áquelle que .garante aquellas immunidades, não tem valp:i:; 
pois o mesmo dá-se para com aqu\)lle e;rtigo que trata de direitos e gai;antias inc;'l.i. 
vidaaes, algumas sómente das quaes são suspensas pelo estado de sitie, artigo 
que é tambem anterior ao àrt1go 80. · · 

O SR. CAMPOS SALLES - A immunidade do membro do Congresso é uma. 
garantia. individual. · 
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O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Não apoiado, é urna garantia politica; rt'ão é um 

direito individual o conferido pelo mandato legislativo. 
O SR. CAMPOS SALLES - Si é necessaria a independencia do Poder Legislativo, 

é tambem necessaria a independencia do Poder Judicjario e ·entretanto não se dá 
essa irnmunidade aos membros do Poder J udiciario ; isto serve para mostrar a V. 
Ex. que não se trata propriamente de Um poder, trata~se de indivíduos, que são 
orgãos desse poder. Por consequencia, a garantia é individual e não do poder. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Lá chegarei e espero provar o contrario, si V. 
Ex. permittir que eu' continue. · 

Outro argumento apresentado pelo nobre senador por S. Paulo foi o seguinte: 
No pensa.r de S. Ex. as iromunidades parlamentares não garantem os representantes 
do Congresso contra as medidas excepcionaes do estado de. sitio, porque os crimes 
aos quaes o art. 20 da Constituição se refere não são crimes politicos. 

Disse S. Ex. (que si não me engano, já o havia dito, em aparte, quando; ha 
cerca de um mez, orava o nobre senador pelo Rio Grande do Norte) que taes garantias 
ou iromunidades sómente prevalecem ou dizem respeito a crimes communs e não 
a crimes pôliticos. Ora, em pr.imeiro Jogar, eu perguntaria ao nobre senador onde é, 
em que Jogar da Constitúição se encontra esta restricção? . · 

O SR. CAMPOS SALLES - Não fallei em crimes comrouns ou políticos, eu disse 
que esse artigo se referia aos casos ordinarios, aos processos judiciarios. · 

O SR. VnlGILIO DAMAZIO - Nesse caso, e apezar de certo, como estava, de ter 
ouvido adduzir por V. Ex. ·a opinião que c0mbato, deixo de esplanar-me sobre 
esse ponto. 

O SR. CAMPOS SALLES - Faço esta distincção : os actos praticados no estado , 
de sitio não são actos que precisem de julgamento. são factos propriamente poli~ 
ticos. Portanto, esse art. 20 refere-se aos processos judiciarios ... 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO - D~pm, pois, de insistir nesse ponto, uma vez que 
V. Ex. não discorda da minha huroild\l opinião, de que a crimes de qualquer natureza 
se referem as immunidades dos meI\1pros do Congresso garantidas pelo art. 20. 

O SR. CAMPOS SALLES - O art. 20 diz positivamente - processos - portanto 
refere-se a casos judiciarios, ao cpasso que o art. 80 refere-se a casos 'politicos. 

O SR. VIR<)ILIO DAMAZIO - Perdôe V. Ex.; eis aqui o, que diz o art. 20 (Lê) : 
« Os deputados e senadores, de~de que tiverem recebido diploma até a nova 

eleição, não poderão ser presos nem processados criminalmente sem prévia licença 
de sua camara, salvo caso de Hagrancia em crime inafiançavel. Neste caso, levado 
o processo até pronuncia exclu.sive, a B;utoridade processante remetterá os autos 
á camara respectiva para resolver sqbre a procedencia da accusação, si o accusado 
não optar pelo julgamento immedi~to. " 

Nada ahi se diz sobre processo, senão que o membro do Congresso sómente 
póde ser processado, sem licença d19 sua caroara, até pronuncia, exclull'ive, e ·isso 
mesrno, quando houver prisão em fl'l'grante em crime inafiançavel. 

Fóra disto, é precisei pedir á camara permissão pàra iniciar o processo. Eis 
aqui , como _este artigo não se refere sinão incidentemente a processo, refere-se 
principalmente a casos em que não h~ ainda prisão, nem foi iniciado algum pl'ocesso; 
e esses casos c:riminaés todos, politic'os ou não, estão subo,rdinados ao prescripto 
nesse artigo. 

1 O nobre senador apresentou mp.is um argumento que falia roais ao coração, 
do que a cabeça. 

P'ois então, disse o nobre senador, o membro do Congresso que tenha conspirado 
ha de acobertar-se com a imrounidade parlamentar, quando qualquer cidaqão 
nas mesmas condições ficará expost\) aos x;igores do estado de sitio? 

Este argumento prova de maif! e, portanto, nada prova, porque ' applica-se 
igualmente tanto ás imrounidades n,os crimes dé conspira9ão ou outros politicos, 
coroo nos communs. Com effeito, por gue razão o cidadão que pertence ao Congresso 
ha de ficar iminune, ha de ter em seu favor essas considerações excepcionaes do 
art. 20, qualquer que seja o crime ccimmum commettido, por ma.is grave que sej~, 



- 51 -

comtanto que, apezar de inafiap.çavel, não haja prisão em flagrante, ao passo que 
outro qualquer cidadão não te~ essas immunidades? . 

Si, pois, vale esse argumento do nobre senador pa,ra os crimes que determinam 
o estado de si~io, deve valer da mesma sorte em relação aos outros crimes. (Ha 
diversos apartes.) 

' Então, tratem de re~ormar a Constituição abolindo as immunídades parla-
mentares. 

O SR. CAMPOS SALLES - V. Ex. permitta-me : já expliquei isto. 
, Disse, entre outras considerações, que, nesses casos ordinarios, de crimes com-

muns, o damno praticado não fica irreparavei, ao passo que no outro caso, no caso 
de conspiração e rebellião, si o in<;lividuo não puder ser preso immediatamente, o 
damno ficará de pé. · 

O SR. VIRGILIO DAMAZJO - Como assim ? 
Pois a inviolabilidade do congressista ou do membro do Supremo Tribunal 

Federal, nesses casos determinativos do estado de sitio, é suíficiente para inutilisar 
todas as medidas de repressão e coacção de que constitucionalmente póde o governo 
lançar mão para abafar a conspiração ? 

Recaiar essa influencia de uma duzia de conspiradores, é·attribuir uma força 
evidentemente ex~ggerada aos esforços individuaes, desorientados por verem-se 
descobertos e reprimida a conspiração. , 

Mas, senhores, immunidade parlamentar não é impunidade criminal. 
Não haverá inconveniente algum em guardai-as, as immunidades, nos termos 

constitucionaes; porque, logo deJDois de · reunido o Congresso, conforme a propria 
disposição do art. 20, a autoridade a elle se dirigirá pedindo licença para accusar 
judicialmente os membros incj.igitados de terem tomado parte nos movimentos que 
determinaram o estado de sitio. ' 

Quero, porem, admittir,Sr. presidente, como prova.de que fallo sem prevenção, 
que possam os varias textos constitucionaes relativos a esta questão dar logar a 
duvidas, pelas quaes se explica fl' divergencia entre o honrado senador, relator das 
commissões, e o humilde orador que neste momento ,0ccupa a attenção da casa e 
bem assim entre varias outros collegas; é o caso então de dizer: estudemos a mate. 
ria a fundo, sem paixão nem espirita de par.tido, afim de interpretarmos a consti-
tuiçã,o no sentido mais racional e ma,is democratico, que é aquelle pelo qual pugno, 
isto é, reconhecendo explicitamente aos Congressistas e aos membros do Supremo 
TribuÍlal Federal essa garantia contra a prepotencia do poder que declare o estado 
de sitio. 

Com effeito, Sr. presidente,, qual é a razão que deve tornar immunes os mem-
bros do Congresso durante o esta,do de sitio, assim como O$ membros do Supremo 
Tribunal Federal? 

Ha muitas razões e estou persuadido de que foi pa11a attendel-as e evitar toda 
a duvida a respeito, que a constituição chilena esta,beleceu expressamente, no seu 
01rtigo 152, a immunidade para os deputado.s e senadores duranté o estado de sitio. 

Os pocj.eres políticos entre nós, segundo as palavras do hpmado senador por 
S. Paulo que ha pouco tive occasião de citar, são independentes entre si, nem deve 
ter prepoderancia alguma um sobre os outros. . 

Todos representam delegações de funcções diversas e limitadas !fa soberania 
nacional. Assim pois, o Congresso, o Poder Legislativo vale tanto e póde tanto em 
sua esphera constitucional quanto os outros dous. 

Mas como descriminar ou separar dos attributos·que pertencemácollectividade 
de urn,a dessas representações da soberania nacional, o Poder Legislativo, aquelles 
attributos que cabem a cada um de seus membros, justa,mente porque . o são ? 

Porventura quando, aqui reunidof!, jp.lgamos os actos do Poder ,Executivo, 
v. g. relativamente á declaração de sitio, não se contam os votos? não é a somma 
dessas parcellas que exprime a vontade de todos? não é, pois, a vontade de cada um 
dos membros do Congresso que concàrre a decidir a questão, determinando a appro· 
vação. daquelles actos? 
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Além disto, Sr. presidente, si cada um de nós vale uma certa unidade delibe-
rante no Congresso reunido, é tambem certo que a competencia. e a qualidade inhe-
rehtes ás funcções e prerogativas do poder em •que estamos investidos, não é depen-
dente não cresce nem diminue com o numero dos que deliberam em collectividade. 

Como, pois, distinguir no mesmo individuo o deputado ou senador coberto por 
suas immunidades, que são gal'antias constitucionaes, e ó simples cidadã.o suspenso 
dellas? 

Deixaram elles de ser membros do Poder Legislativo, ou este Poder pelo 
estado de sitio deixou de ser independente e immediata delegação da soberania 
nacional? 

Razões analogas, Sr. presidente, argumentos da mesma ordem podem ser addu-
zidos em relação ao Supremo Tribunal Federal, que, no systema federativo, repre-
senta um poder talvez, a certos respeitos, mais importante e mais elevado do que 
o nosso e do que o Executivo. 

Foram estas, certamente, as razões que determinaram o legislador consti-
tuinte chileno a adopta>r aquella disposição do art. 152. E' a constituição uníca 
em que ha tal disposição,..diz o honrado senador, querendo tirar dahi um argumento. 
Mas, qualquer que seja a idéa 'nova, nunca será por todos abraçada antes de certo 
período. O primeiro propugna.der do que quer que seja ha de ser sempre unico 
durante certo espa~o de tempo. Unica era e o foi por longos annos, como federação, 
a dos Estados Unidos ató a época em que se constituíram aquellas republicas ameri-
canas que por ella modelaram as suas constituições. 

O argumento, portanto, tirado , de ser unicamente a constituição do Chile que 
o dispõe expressamente, não tem o valor que lhe quer dar o nobre senador. 

Mas, ainda ha outra razão. (Permitta-me o honrado senador que o interpelle.) 
Declarado o estado de sitio pelo Presidente da Republica, ha immunidade para 

o Vice-presidente, que· é presiclente d~ Senado? A Constituição não cogita do caso. 
O SR. CAMPOS SALLES - Não pa, está. claro. 
O SR. VmGILIO DAMAZJ:o - Entiio elle póde tambem ser preso como conspi-

rador? 
O SR. CAMPOS SALLES - Sem duvida. 
O SR. VIRGILiô DAMAZio - Comprehendo que esta seja. a opinião do honrado 

senador; mas neste momento sinto-me impellido a levantar as mãos para o céo para 
dar graças a Deus por não ter seme~ha.nte interpretação occorrido no dia 2 de 
novembro do anno passado âquelles que vibraram o golpe de estado; porque, si ella 
tivesse-lhes occorrido, esperariam que nós, que já estavamos em periodo de proro-
gação de sessão, terminassemos essa vrorogação, o que dar-se-hia djas depois, e 
fossemos para nossas casas: não .tinliam necessidade de dissolver o Congresso. 

Bastava que declarassem o estadq de sitio e que mandassem prender a todos 
quantos congressistas, deputados ou f!enadores, ou .a todos quantos membros do 
Supremo Tribunal podessem parecer s119peitos. Então, a cousa estava feita, e esta.va 
feita, na opinião do nobre senador, mtDito legitimamente, a começar pela prisão do 
Vice-Presidente da Republica ..• 

O SR. CAMPOS SALLES - Perd'ôe.me; muito legitimamente não estava feita, 
ficava sujeita a exame do Congresso. (Ha outros apartes.) 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Mali, depois de um golpe desses inutili'3ada uma 
grande parte e a melhor parte do Con!l:resso,cuja nova reunião em sessão ordinaria 
seria em maio proximo passado;isto é, quasi 6 mezes depois, attentos os recursos do 
poder e a contingencia humana (e isso sem julgar os nossos homens peiores nem 
melhores do que os outros), permitta.me V. Ex. que lhe pergunte : acha V_ Ex. 
que os actos do governo não seriam approvados? E não importa-ria isso um golpe 
mortal desferido nas nossas instituiçõe13 r epublicanas? E haveria ontã.o ensejo ou 
possibilidade de reivindicação, como a de 23 de novembro? 

Pois, porque não havemos de acceitar a doutrina, salutar e as disposições legaes 
com que previne e evit a tão grandes males uma das nações sul-americanas mais 
civilisadas, que é da nossa raça e mais ~emelhante a nós out ros em indole e defeitos , 
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do que o é a dos Estados Unidos da Americ11 do Norte? Por que raz(i,o não accei -
taremos interpretação logicBt e liberal consagrada por expressa disposição da con-
stituição chilena? 

Mas, Sr. presidente, deixo de por mais tempo insistir neste primeiro artigo 
do substitutivo das honradas commissões, porque já vou longo e receio fatigar e 
mesmo enfastiar aciuelles que me dão a honra de ouvir. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Não; V. Ex. vae faJiando muito bem. 
O SR. VmGILIO DAMA.ZIO - Passando pelos arts. 2° e 3°, que já anterior· 

mente E1>11alysei, chegamos ao art. 40 do substitutivo. 
Este art. 4°, Sr. presigente, tem a meu ver uma disposição que provém dei 

um erro d e apreciação. Não sei si são as nobres commissões, não sei si é o humilde 
orador que occu.pa a tribuna neste momento, quem está em erro, mas presumo que 
são as nobres commissões que não estão de accordo com a boa doütrina, quando 
dizem que os dooumentos e informações sobre as medida.a de excepção empregadas 
pelo ~overno que declarou o sitio, presentes ao Congresso, levarão a Camara dog 
Srs. Deputados a iniciar dcde logo o exame dos actos do Presidente. 

Porque a Camara dos Sra. Deputados tão somente e não tambem o Senado? 
Tenho ouvido aqui esta doutrina da competencie. privativa da Camara dos Sra. 
Deputados para iniciar aquelle exame, e contra ella me inscrevo e inscreverei, até 
que seja convencido do contrario. 

Quando a Constituição, nos art. 29 e 33, trata da competencia privativa de cada 
uma das casas do Congresso, ella não falia absolutamente do exame de actos do 
Poder Executivo ainda não denunciados de criminosos; quando trata especialmente 
no art. 34 das attribuições do Congresso (do Congresso, repito, não da Camsra dos 
Deputados tão sómente), diz que lhe cabe declarar o estado de sitio e julgar o que 
na sua ausencia for declarado pelo Presidente, approvando-o ou suspendendo-o. 

Porque, portanto, havemos de tirar de nós esta attribuição constitucional de 
tambem examinarmos simultaneamente com a outra casa do Congrea30 ? 

Será porque (parece que assim penetro o pensamento da conunissão) compete 
á Camara dos Srs. Deputados iniciar o procedimento criminal contra o Presidente 
d a Republica, e o exame daquelles documentos póde levar até ahí? 

Mas, vejo na lei do processo de responsabilidade do Presidente da Pvepublica .. . 
o SR. AMARO CAVALOANTI - Ahi está prevenido o caso, perfeitamente. 
O Sn. VmGILIO DAMAZIO- ... prevenido o ca,sonoart. 20, 2aparte, quediz(U): 
" As commissões da Ca.mara deverão denunciar os delictos (commettidos pelo 

Presidente da Republica) de que tiverem conhecimento pelo exame de quaesquer 
negoeios : as do Senado, por intermedio da mesa deste, remetterão oB papeis,. em 
original ou por cópia, á Oarnaxa. dos Deputados, para proeeder de aceordo com 
os arts. 50 e seguinte "· 

O Sn. AMARO CAVALCANTI - Perfeitamente. 
O S:a. V!RGILIO DAMAZio - Por consequeneia, si pela discussão desses actos 

nos chegasse a convicção da culpabilidade do Chefe do Executivo ou seus agentes, 
por occasião do estado de sitio, ou, pelo menos, de que havia mataria para duvida 
tal que podesse trazer a response,bilisação do Presidente da Republica, cabia imme-
diatamente á mesa submetter essa preliminar á decisão do Senado e, quando vencida, 
suspender a discussão sobre isso, eolligindo os papeis ou documentos e remettendo-os 
á Camara dôs Srs. Deputados para ahi proeederem de accordo com as disposições 
da lei eitada. Mas, cassarmo-nos nós mesmos uma attribuição constitucfonal, é o 
que não tem justificação. 

Tem-se aqui argumentado por analogia com o que passou-se eom a questão 
da approvação do tratado da.s Missões, porque então entendeu o Sena.do, (que 
aliás tinha sido o primeiro a oecupar-se da ma.teria) que devia sustar a deliberaçãô 
afim de ser deixada a iniciativa á Camara dos Srs. Deputados. Mas, a razão deste 
procedimento do Senado foi outra, nem ha analogia alguma entre os dous casos: 
entendeu-~e que um tratado submettii:lo pelo Governo ao Co.ngreSl!O equivale a 
um·projecto de ]oi.. . . - -
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O SR. AMARO CAVALOANTI - Com certeza; é uma lei internacional. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - ... e, como é privativamente dito na Constituição 

que a discussão dos projectos de lei apresentados pelo Governo será iniciada na 
Camara dos Deputados, por isso, só por isso, é que o tratado das Missões foi sub-
mettido ao debate, inicialmente, nessa casa do Congresso. 

Ainda em abono da opinião de que não devemos despojar o Senil.do da co-
participação no exame e julgamento dos actos referentes ao estado de sitio, seja. 
me permittido lembrar o exemplo da Republica Argentina, em cuja Consti-
tuição, arta. 53 e 86 nº 19, se lê que «compete ao 'senado autorisar ao Presidente 
da Nação a declarar em estado de sitio um ou mais pontos do teFritorio, em caso 
de ataque exterior» sendo que «em caso de commoção interna, essa attribuição 
compete ao Oongresso (Senado e Camara dos Deputados). 

Com effei'to, Sr. presidente, reflectindo sobre o mecanismo do nosso 13ystema 
constitucional, somos levados a pensar que j1fstamente ao Senado, ao qual incum-
bem funcções não só legislativas como administrativas e judiciarias, e que é o ramo 
que chamarei mais velho e menos ard.ente do Poder Legislativo, é que cabe mais 
naturalmente iniciar o estudo dos motivos determinantes do estado de sitio. 

Ainda no final deste art 4° do substitutivo, Sr. presidente, acho que as nobres 
commissões de constituição e justiça estabeleceram uma alternativa que não é 
razoavel, permittam-me a expressão, porque póde dar-se, i;io julgamento do estado 
de sitio, o caso de que nenhum dos extremos dessa alternativa tenha logar, mas 
sim tenha cabimento uma resolução média. 

Diz este artigo que "ª Camara dos Deputados approvará a declaração do 
estado de sitio ou promoverá a responsabilidade do Presidente da Republica que o 
tenha declarado.» 

Meus senhores, póde a Camara dos Sra. Deputados deixar de approvar o 
estado de sitio, nos .termos da Constitpição, por motivos em nenhum dos quaes 
cabe a disposição final deste artigo. · 

Um caso, por exemplo: esclarecid\l' pelos debates, p6de a Camara suspender 
o estado de sitio) cujo prazo ainda não expirou, porque ache que, embora tenha 
havido necessidade ao principio, quando elle foi declarado, já ella não existe e, 
portanto, a Camara entendendo que elle já produziu todos os seus effeitos, suspende-
º• não approva a sua continuação. 

Ora, nesta hypothese, por que fundamento ha de promover-se a responsabili-
dade do Presidente da' Republica? . 

Outro caso : depois de consciencipso exame de informações e documentos, 
reconhece a Camara que houve realmente conspiração e abalo publico, mas que 
não assumiu as proporções de grave cpmmoção intestina e, em rigor, podia ser 
dispensada a declaração do estado de sitio; mas tambem reconhece que as appa-
rencias, que na occasião se manifestar!\-m de improviso e impossíveis de ser bem 
aquilatadas de momento, eram sufficientes para que qualquer poder cauteloso, 
que quizesse prevenir-se contra a immi,nencia de violencias e desor.dens e contra. 
o ataque revoiucionario das instituições confiadas á sua guarda e vigilancia, possa 
merecer escusa, sinão inteira justifica,ç(io, de ter recorrido ao meio extremo, mas 
constitucional, do estado de sitio. 

Eis ahi dous casos, em que não ha al:)solutamente motivo para responsabilidade 
do Presidente da Republica ou daquelle de seus agentes responsaveis que lançar 
mão do estado de sitio. · 

Portanto, acho que este final do ari;igo do projecto que combato tem o desa.-
cêrto de ser exclusiv0 de mais. 

Sr. presidente, o art. 5° do substitt1tivo, permitta-me dizei-o o nobre senador 
por São Paulo, parece que foi lançado sen~ a precisa reflexão, porque leva, a singulares 
oonsequencias ! 

Diz o art. 50 (lê) : 
« Declarado o estado de sitio, o Priisidente da Republica poderá autorisar a 

detenção ou o desterro independentemeinte de processo, pelo tempo de 6 mezes, 
ilo tnaximo. • 
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Pareceu-me á primeira-vista que o ·que se queria era limitar a 6 niezes a facul-
dade de decretar o Executivo o estado de sitio, na ausencia do Congresso. Mas isto 
seria inconstitucional, visto que o. Presidente póde decretai-o pelo tempo que lhe 
parecer necessario, entre duas reuniões do Congresso. 

Ora, o intervallo entre uma•e outFa sessão ordinaria é de oito mezes, e nós não 
temos competencia para revogar as disposições constitucionaes, , pelas quaes o 
Presidente, que decrete logo depois de encerrada a sessão, pode fazel-o de pleno 
direito, constitucionalmente, .por mais de seis mezes, si assim o entender. 

Lendo, porém, de novo este art. 50, cheguei á conclusão de que o que se pDe-
tende com elle é : q,ue, qualquer que seja o tempo pelo qual for declarado o estado 
de sitio, as medidas de repressão tomadas não passam durar mais dé seis mezes. 

Mas neste caso temos uma consequencia, que torna esta interpretação de todo 
ponto inacceitavel. Com effeito, supponha-se que o Presidente da Republica, em 
um caso de grave commoção intestina, ou de guerra externa que ameace asegurança 
da Republica, declare o estado de sitio por oito mezes. ,si, no fim de seis mezes as 
medidas de repressão forem supprimidas, dar-se-ha o seguinte, que não é razoavel, 
nem mesmo concebível : como poderá continuar o estado de sitio ainda por d<!>us 
mezes, uma vez que aquellas medidas não podem mii,is continuar? 

Ü SR. CAMPOS SALLES ~ Ü substitutivo teve em vista que o estado de sitio 
n:ão se prolongue por mais de seis mezes.. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Enttiío, si é esta a interpretação (qu{j aliás eu me 
tinha recusado a acceitar) direi, segunda vez: nós não temos o direito de·reformar 
por lei orclinaria a Constituição e esta dá plena competencia ao Executivo para 
fixar a duração do estado de sitio por tempo só por elle determinado, até á primeira 
reunião do Congresso. 

Si o tempo deterruinado pelo Presidente da Republica for de oito mezes, inteF-
vallo entre duas sessões ordinarias, e si a declaração do estado de sitio tiver logar 

' Jogo depois de encerrado o Congresso, neste caso durante oito meze$ o estado de 
sitio ha de subsistir, porque não temos comjl>etencia para restringir nem ampliar 
a Constituição neste ponto nem em outro, sinão pelo,s tramites da reforma consti-
tucional. 

O Sn. CAMPOS SALLES - Penso de. modo contrario. 
O SR. VmorLIO DAMAZIO - Podemos, sim, chegar a resultado equivalente, 

porém indirectamente ... 
· O SR. CAMPOS SALLES - Não apoiado. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO ,.---- ... pelo meio lembrado pelo honrado senador pelo 
Rio Grande do Norte, isto é, fazendo convocar immediatamente o Congresso, para 
lhe serem submettidos os factos que determinaram a decretação do estado de sitio. 
Neste caso, todas as clifficuldades ficam removidas, não havendo mais necessidade 
de cogitar-se dos quatro, seis .ou oito mezes de duração do sitio decretado pelo 
Executivo. · 

O Congresso, com a sua atitoridade constitucional, fará suspender ou julgará 
que deve continuar o estado de sitio. 

Vejamos agora Sr. presidente, o art. 6 do substitutivo (Lê) : 
« A suspensão do estado de sitio pelo decurso do tempo que lhe fôr f!.xado no 

acto da sua declaração, não acarreta a cessação dós effeit0s das medidas empre. 
gadas, as quaes continuam a vigorar em relação ás pessóas sobre quem recahirem. 

Findo o tempo determinado para a detenção ou desterro, os p:i,cientei:i senão 
immediatamente postos á disposição do juízo competente, afim de serem processados 
e julgados, salvo unicamente o caso de amnistia. », 

Antes de tudo, Sr. presidenté, estas disposições dos arta. 50 e 6º nos dão a 
conhecer que as medidas excepcionaes que podem -ser tomadas poF occasião do 
estado de sitio não são devidamemte apreciadas, na sua verdadeira natureza e valor 
pelas nóbres éommissões. 

A Constituição da Republica Argentil\a consagra a respeito uma disposição 
no seu art. 23, que foi em parte citado pelo· nobre senador por S. Paulo, disposição 
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que-encerra um ensinainent0-e 1iPm111 a verdadeira doutrina sobre a natureza dessas 
medida!!. 

O SJ:!,. ÂMARO C&VALGANTI - .E' exacto; mostra que ne!las não ha adias, mas 
simplesmente repressão para fazer cessar a pe11turbação da ordem. 

O SR. Vrnmmo' DAMAZ10 - Exactamente; aquelle artigo da constituição 
argentina dá aos· individues presos po11 conspiração a faculdade de preferirem : 
ou soffrer as medidas de· repressão dentro do paiz ou sithir do territorio nacional. 

Não é, pois, pessoalmente vexatorio ou que possa trazer consequencias desas-
trosas .á s!llude e vida dos cidadãos detentos, o caracter dessas medidas,. que não 
devem·parece11 penas, mas apenas medidas de garantia para o poder publico contra· 
o ataque ás· instituições, manifestado directaritente. e por factos, e c0m grave per-· 
turbação da ordem. 

Seja-me permittido citar textualmente o 'final desse art. 23 da constituição 
argentina ('lê') : 

u: Durante a suspensão de garantias constitucionaes não poderá o Presidente 
da Republica condemnar por si, nem applicar penas. Seu poder se limitará em tal 
caso, a respeito das pessoas, a prendei-as ou transferil-as de um ponto' para oatro• 
da nação, si ellas não preferirem sabir do teITitorio argentino. » 

Assim. Sr. presidente, o estado de· sitio. não passa alli de um meio de segurança 
de que lança mão o Poder Executivo para desmantelar a conspiração, ao mesmo. 
tempo que se fortalece para resistir aos intuitos della, armado com as suas forças 
normaes e com os recursos ordinarios da constituição. 

O -preso por conspiração póde sahir do paiz, se lhe convier; mas, si ficar·,, 
continuará pr.eso, ou será internado. 

Isto sim, é outro modo de ver, bem diverso daquelle que se deprebende da, 
leitura,c:lo projeeto-em• discussão. ' 

E' uma dispesição que deveria s4r por nós ad'optada. Contrario, porém, Sr. pre-
sidente, ao espirita que inspirou o a~'tigo constitucional argentino é o pensamento 
que 'transparece no a11tigo do substifa,1tivo•que feio. (lê) : 

A suspensão do estado de sitio n~.o acarreta a cessação dos effeitos das medida& 
empregadas em relação ás pessoas sol:ire quem recahirem. " 

Combatendo hontem este artigo, como hoje o faço, o nobre senador pélo Rio 
Grande do1Nox:te c:iitou o exemplo da ~Jl'USllia monarchica, autoritaria e militarisada; 
eeja-mepermittido citar ainda o daRepublieado Chile. A constituição Chilena diz (lê): 
« Art. 152. (ultima parte): As mediqas que tomar o Presidente ·da Republica em 
vix:tude do estado de sitio não poderã.o te11 duração superior á deste, nem violarão ... 
(1E" a parte que ha pouco citei)'. .. ner,a violarão as garantias constitucionaes conce-
didas aos senadores e deputados. » 

E realmente, nada mais rasoavel do que isso ; e só por excesso de precaução, 
certamente é que foi e:ii<presso o que ~ intuitivamente, logico. 

O SR. CAMPOS SALLES - Note V. Ex., até agora se conserva o estado de sitio 
na :Republica Argentina, ao passo qu,e aqui fez-se por 72 horas. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Sr. presidente, antes de tudo esta questão é de 
logica e, depois, tambem de competencia. Com effeito começarei perguntando : o 
que se entende p0r suspensão de garantias constitucionaes? Creio que posso dizer 
que é o estado de effectividade do :poder conferido á autoijdade executiva pela 
decretação do estado de sitio, de imp13dir que se exerçam livremente certos direitos 
individuaes ou politicos dos cidadão~ na área territorial comprehendida na decla-
11açã'e do sitio. , 

Si assim é, a suspensão do estaqo de sitio equivale á 8uspen8ão da 8uspensão 
de garantias ou, o que é o mesmo, volt am as garantias até então suspensas ao primi-
tivo estado, ao estado anterior ao siti,o, ao estado normal. 

Agora, quanto á ·competencia : ~i a Constituição dispõe que o estado de sitio 
e a consequente suspensão de garantias serão decretados pará.um ou mai~ pontos 
detetminados do territorio, não tem,os e ninguem tem direito nem competencia 
para-restringir o estado de sitio á, suspensão de garantias apenas em relação a certos 



-57 ~ 

e determinados indivíduos ou, por outra, à manter suspensão pessoal de garantias 
sem estado de sitio. 

O SR. CAMPOS SALLES __:._V. Ex. viu que o. Supremo Tribunal decidiu e.m sentido 
contrario. 

O SR. VrnGILIO DAMAZIO - O Supremo Tribiinal Federal decidiu que não lhe 
cumpria tomar conhecimento dos actos conc13rn.entes ao estado de sitio naq;uella 
occasião., e a doutrina em que se fundou foi esta : - Uma vez que a Constituição 
commetteu ao Poder Legislativo o julgamento do estado' de sitio, e o Poder Legis-
lativo tinha de reunir-se dentro em pouco, a elle competia verificar a éxistencia 
e o valor dQs crimes e a interferencia -dos indigitados como criminosos, e sómente 
depois do julgamento politico _é que podia ter 10gar qualquer acção propriamente 
judiciarià. 

O Supremo Tribunal diicidiu assim, mas, bem que me falle.ça autoridade, 
ousarei dizei -o : eu não o faria d.o mesmo modo. 

Tornando ao que dizia, quando · fui honrado com o apàrte ·do nobre senador : 
a decretação do estadQ de sitio impoFta a suspensão de garantias e, a conf;rnrio sensu • 
suspenso o estado de sitio, estão restabelecidas as garantias, porque esta segunda 
suspensão equivale ao recoJlhecimento das condições normaes, da efíicacia dos recur-
sos legaes ordinarios, de que habitualmen.te lança mão o poder publico para garantir 
a sua autoridade, a sua acção legitima e o seu funccionamento regular. 

Portanto, Sr. presidente, suspenso o estado de sitio e por forç.a do :restabeleci. 
mento de garantias, .revive o direito que tem todo cidadão accusado de ser julgado 
pelos tribunaes ordinarios. (Apartes). 

O SR. VrnGILIO DAMAZIO - Com effeito tem-se comparado o estado de sítio 
com o direito de legitima defesa. E' exacto, e acho bem cabida a comparação. Mas 
o que é que se dá em relaç.ão á legítima defesa do indivíduo? 

E' preciso que se prove que aq uelle que commetteu urna víolencía, um homicídio, 
defendendo-se, nllo tinha na occasião outro meio, não tiliha outro recurso efficaz 
contra a aggressão soffrída senão aqueli.e. · ' 

Então o acto, que em outras éondições seria um c:i:ime, naquellas é um acto 
justifipado. · ·' · 

Aquel,le, porém, que, defendendo-se e conseguindo escapar de uma aggi;essão, 
vae além da necessidade da defesa propria e por sua vez commette unia violencía 
que já não justifica a immurnncia e a grandeza do perigo, não. tem mais o direito 
de allegar em seu favo1· a legitima defesa; porqu13 neste caso ell!:l passa· a ser o aggres-
sor e, víctíma de UlJ::l crime ainda ha pouco, e!le por sua vez se torna criµiinoso. 

Mas, Sr. presidente ainda ha uma consideração que ~arei contra esse artigo 
do substitutivo. E' realmente uma üüquídade transfotmar-se, pelo exaggéro de 
uma duração ü1justíficavel, aquilló que deve ser considerado, como constitucional-
mente é, simples medida de repressão, em outra rn,edída que evidentemente tem 
um caracter de pena, mas pena dísci;ícionariamente imposta e sem fOrma de processo. 

Sim, Sr. presidente, sem que sejam submettídos a processo e julgamento, 
quer o substitutivo que soffyam longo tempo os rigores que lhes forem impostos 
tanto aquelles que porventura forem innocentes ·como os verdadeiros culpados, 
aquelles que devem realmente ser punidos, sim, mas mediante as formalidades 
e cercados das garantias da lei commum. 

E mais ainda, Sr. presidente: ao cabo de seis longos mezes, em que, sob a deno-
minação de medida · de repressão, repito, o preso soffreu verdadeira pena, então é 
ainda submettido a n_ovo processo, que é niais uma delonga na prisão. 

Supponharp.os, agora, que n!'lSse processo, provada cabal e plenamente a inno-
ce11cia daquelle. cidadão pera~te ó tribunal ordina!io, seja elle afin.al' absolvido; 
0nde achará Ellle, e como, a indemnisaÇào devida. aos soffrímentos injustamente 
éurtidos á mingua de julitiça? Quem remediará, e como, os damnos da saude, .e os 
da fortuna, e os mais que . da . mesma origem provierem? . , 

Que erre a justiça exercida pelos tramites ordinarios, é possivel, ninguem o 
nega, e muitas vezes se tem dado, porque emfim, o e1Tar é da natureza d:as ·cousas 
humanas ... 



- 58 

o SR. AMARO CAVALCANTI - Sem duvida. 
O SR. VIRGILIO DAMAzro - ... ri:iaa que se queira até subtrahir á acção investiga-

dora dessa justiça, por fallivel que seja,. aquelle que pede que sejaui seus actos 
julgados por ella, é o que não se explica e, ainda menos, justifica! 

o SR. AMARO CAVALCANTI - E' uma tyrannia. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - E' uma iniquidade ! 
Disae porém, o honrado senador por São Paulo (todos nós o ouvimos, eu com 

surpreza, mas com religiosa attênção) que seria arriscado entrega,r tal assumpto 
ás investigações da justiça ordinaria. 

Mas arriscado porque? Porque, disse S. Ex., nessa ordem de crimes é difficil e 
muitas vezes impossível colligir elementos sufficientes de prova directa e então vale 
muito mais a prova circ'umstancial do que a prova testemunhal e ' documental. 

Então, Sr. presidente, uma de duas : ou essa :Prova circumstancial salta aos 
olhos e neste caso a justiça ordinaria nem só basta, como melhor póde apreciai-a; 
ou ha duvid.as e ·é o caso de, por intervenção do mesmo Poder Executivo ou expon-
tanea iniciativa ·do P0der Legislativo, vir o manto da amnistia cobrir tudo, porque, 
pesadas bem as cousas, quando o espirito dos juízes vacille, indeciso sobre o valor 
jurídico das provas adduzidas, haverá motivo para dizer-se ao Poder Executivo : 
errastes vós tambem ou vossos agentes no modo pelo menos ..... 

O SR. AMARO CAVALCANTI - E em matevia penal, quando ha duvida, decide-se 
p ela innocencia. E' o principio. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Certo é, pois, que não se póde dizer com razão que 
o julgamento dos factos criminosos que deram Jogar ao estado de sitio não deve 
se'r entregue á justiça ordinar.ia porque essa não offereça as garantias necessarias : 
honra á integridade da nossa magistratura ! 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Para muitos, el!a offerece mais garantias do que 
o governo. 1 

O Srt. VrnGrLio DAMAZIO - E r1ão se diga mais, Sr. presidente, como aqui foi 
dito, que, para dar-se a interferenci\l> da jurisdicção ordinaria passado o estaçlo de 
sitio, fora preciso. riscar o artigo 80 çla Constituição; porque eu posso, invertendo 
o argumento, dizer : mas então, no vosso entender e porque julgais necessario 
conservar o art. 80 da Constituição deveis querer supprimir os arts. 115 e outros 
do Código Penal, que dizem respeito aos crimes de conspiração e mais crimes polí-
ticos? 

o Srt. AMARO CAVALCANTI - S~o garantias inuteis. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - Outro argumento, apresentado como de grande 

valor contrp. os que combatem esse luxo desnE)cessario de prepotencia que se quer 
dar ao Executivo, mediante o pro~ecto substutitivo em discussão, consiste em 
dizer-se que ha um correctivo nas itttribuições do Congresso contra excessos ou 
abusos daquelle poder. 

Como? Mas si o Congresso tiver de reunir -se em sessão ordinaria ·SÓ 7 mezes 
ou :mais depois da declaração · do est(tqo de sitio e o Presidente da H.epublica não 
quizer convocai-o extraordinariamente ... 

O S!t. AMARO CAVALCANTI - Bfl'sta que seus amigos não compareçam. 
O Srt. VrRGILIO DAMAZro·- ... e afimittida mais a exclusão de um certo numero 

de seus i{1embros, comprehendidos na12 medidas de excepção, ,poderão ficar até seis 
mezes, segundo o art. 5° do proj fjcto das honradas commissões, os cidadãos 
presos ou desterrados á, espera de se~·em, primeiramente, submettidos os actos do 
Governo ao julgamento do Co~gressq, e depois de longos debates, e só então, os 
actos delles ao.ousados aos vrocesso\l da justiça ordinaria ! 

Não ha, pois, correctivo algum rto CongFesso. Só poderá haver, si acaso o estado' 
de sitio coincidir com a approxiin,açãp da reunião das Oamaras. Não ha remedi-0 
para isso·; si.não aquelle que foi lembrp.do pelo, nobre sei;iador pelo Rio Grande do 
Norte: ser o Congresso convocado panà se reuriir extraordinariamente, logo depois 
d a decretação excépcional, ·afim de toij.lar conhecimento dos factos que deram logar 
ao esÍ1ado de sitio. 
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1 , Sr. presidente, não quero tomar mais tempo, não queró abusár da paciencia 

do Senado. :fuimito-me a estas palavras, ás .quaes provavelmente não terei de accres-
centar outras, porque creio que não voltarei á tribuna sobre esta mataria .. Termi-
narei pedindo venia para apresentar mais um projecto substitutivo, em que procurei 
consolidar aquillo que pareceu-me haver de bom, não s6 meu primeiro projecto, como 
no do nobre senador pelo Rio Grande do 'Norte e tambem em alguma das disposições 
do que foi apresentado pelas nobres commissões, sendo relator o npbre senador por 
S. Paulo, e que me trouxe a esta tripuna para combatel-o em nome do espi11ito 
liberal e democratico, ahi sacrificado á preoccupação autoritaria. 

Eis o meu substitutivo: (1,ê) 
Peço a V. Ex., Sr. presidente, e aos nobres senadores· que tiveram a benevo-

lencia de me ouvir, desculpem-me ter sido muito mais . longo ,e enfadonho do que 
desejava. 

O Sn. AMARO CAVALOANTI - Fallou muito bem. (Apoiados.) 
Vem á mesa o seguinte substitutivo aos projectos ns. 8 et 9. 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. A resolução pela qual, nos termos do art. 3! n . . 21 da Constituição 

Federal, o Congresso declarar o estado de sitio ou approvar ou suspender o esta· 
do de sitio que houver sido declarado pelo Poder Exe. 

Substitutivo. cutivo ou seus agentes responsaveis, será por este poder 
promulgada e mandada cumprir, independente de sancção. 

§ lº. Essa resolução soffrerá uma só discussão em cada camara e sei:á tomada 
por maiora de dous terços. 

§ .2°. Quando a resolução for declarativa do estado de sitio, nella serão prefi-
xadas todas as condições ao mesmo referentes. 

Art. 20. Si for o Presidente da Republica, nos termosclo art. 80, §§1°e 2°, quem 
declarar p estado de sitio, o ·Congresso Nacional reunir-se•ha, independente de con~ 
vocação, 21 dias depois daquelle em que tiver sido feita a declaração, afim de dar 
cumprimento ao dever que lhe incumbe, na conformidade dos citados art. 34 n. 21 
e art. 80 e seus parágraphos. 

§ 10. Declarado o estado de 'sitio, o Presidente da Republica communical-o-ha 
immediatamente aos governadores dos Estados, para que ' estes o cdmmuniquem 
aos respectivos membros do Congresso. 

§ 20. Dentro do prazo de cinco dias, contados daquelle em que tível' logar a · 
la sessão do Congresso; o Presidente da Republica enviar-lhe-ha uma mensagem, ~ 
em que devem ser relatadas, inotivadamente, as medida,s de excepção que houverem 
sido tomadas, a quàl será instruída com todos os documentos que existam em poder 
do· governo. ' 

§ 3°. A falta de cumprimento deste preceito não impedirá que o. Congresso 
delibere e resolva, como é da sua competencia, na forma dos precitados artigos 
constitucionaes. 

Art. 3°. A declaração da suspensão do estado de sitio faz cessar a suspensão 
de garantias, submettendo á jurisdicção da justiça ordinaria aquelles cidadãos que 
houverem sido attingidos pelas medidas de excepção em;pregadas, salvo caso de 
amnistia. ' 

Art. 4°. A suspensão de garantias constitucionaes, determinada pelo estado de 
sitio, não attingirá os membros do Congresso, nem os membros do Supremo Tribu· 
na! Federal, salvo caso de prisão em flagrante. 

Art. 5°. Revogam.se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Senado, 18 de junho de 1892. - Virgilio Dcwna,zi1> 
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SESSÃO DE 20 DE JUNHO 

O Sr. Presidente (depoie de alguma pausa) - Como lembrei ao Senado, na 
íórma do . regimento, por occasião da discussão do art. 1 o de qualquer projecto, o 
orador tem o direito de fallar sobre todo o projecto. Mas, como existem sobre 
a. mesa quatro projectos sobre o mesmo asswnpto, a discussão deve comprehender 
todos e os oradores podem não só discutir o projecto n. 8 em todas as suas dispo· 
sições,' como os outros substitutivos. . 

Lembro isso aos Srs. Senadores porque, 1·esolvida pelo Senado a preferencia 
entre os project0s, a discussão será artigo por artigo do projecto preferido e 
restricta ao assumpto. 

Encerra.se a discussão sem debate. 

O Sr. Presidente - E' .·chegada a opportunidade do Senado manifestar-se 
pela preferencia de um dos quatro projectos, para sobre o preferido versar a discus-
são artigo por artigo. . . 

,Q Senado vae manifestar-se sobre a preferencia e sujeitarei á preferencia os 
projectos na ordem chronologica em que foram apresentados. 
Submettidos successivamente a votos, o Senado prefere par.a a discussão, artigo 
por. a11tigo, o profecto substitutivo sob n. 17 de 1892, ©ffe:cecido pelas comm1ssões 
11eunidas de justiça e legislação e de constituição e Jiloderes, considerando-se prej u-
dicados o projecto n. 8 e os substitutivos do Sr. Virgflio Damazio. 

Entra em 2a discussão o art. 1° deste projecto. 

O Sir. Elii.seu Martins ent~nde que o a.rtigo 1° do projecto em discussiío, 
apresentàdo pelas comrnissões re~das é completamente inutil, sendo esta a razão 
por que o . combate. . 

A lei que se· tr.ata de fazer de,ve regular as condições em qu.e o estado de s~tio, 

tem de ser decretado, mas não legi15lar propriamente sobre o. estado de sitio, porque 
isto já se achf!o estabelecido na Constituição. 

2a discussão Acha, portanto, que o art. lº do projecto é uma repe-
tição do art. 34 n. 21 da Constituição, que poderá fazer sup· 

do projecto 1.7. por que o poder Legislativo ordinairio estava invadindo . uma 
attritmição do Poder Legislativo constituinte ou ext:caordinario. 

Respondendo a um aparte do Sr. Campos Salli:is, o orador diz qu11 está· comba-
tendo um artigo do projecto que lhe parece in,uti.l, que lhe parece escusado, e de 
uma redacção viciosa, e é simplesmente para este ponto que chama .a attenção 
do Senado. · 

Proseguindo, o orador passa a combater a seguinte parte do artigo do projecto, 
com referencia ás immunidades do~ membros do Poder Legislativo e termina dizendo 
que sente não ter. cilotes oratorios p11-ra attrahir a attenção do Senad,o, mas lhe parece 
que a commissão nãó ponderou beµi o caso de que se trata, de modo a salvaguardat 
a sua responsabilidade. 

E' lida, apoiada e posta conjlflictamente em discussão, a qual encerra-se sem 
mais debate, a seguinte emenda. , 

Ao art. 1 o, entre as pal1J,vras: ,_ Poder l!JmecufJivo - e pode;rá - accrescente-se: 
- na aueencia do Congreeso. - Ca;mpoe Salles. - Gil Goulwrt. 

Segue-se em 2a discussãq o a.rt. 20. 
E' lida, &poiada e posta conjµnctamente em discussão, a qual encerra.se sem 

debate, a seguin'te emenda. · 
Ao art. 2°, accrescente-se no final : que não sejam peetilenciaes. 
Sala das sessões, 20 de Junho de 1892. - Gil Goulart. 
Entram successivamente em 2á discussâo, a qual encerra-se sem debate, os 

arts. 3° a 10 e ultimo do projectp. 
Indo-se procederá votação verifica-se não haver mais no recinto numero legal, 



-61-
pelo que procede-se á chamada dos Srs. senadores que compareceram, e deixam de 
responder os Srs. ·Catunda, José Bernardo, Oliveira Galvão, Firmino da Silveira, 
Coelho e Campos, Souza Coelho, Saldanha Marinho, Raulino ·Horn e Luiz Del-
fina. 

O SR. 1° SECRETARIO informa que os Srs. Souza Cbelho e Saldanha Marinho 
communicaram á mesa que se retiravam ·p·or incommodados. 

A votação fica adiada por falta de numero legal. 

SESSÃO DE 22 DE JUNHO 

O Sr. Amaro ·Cavalcanti (pela ordem) deseja saber do Sr. presidente qual 
a sorte que devem ter os outros projectos que foram apresentados sobre a 
mesma materia, porque, a seu ver, da simples consulta ao Senado para decidir 
da preferencia na discussão de um dos projectos offerecidos, não póde deduzir-se 
que os outros fossem ipso facto rejeitados. 

Não se póde absolutairiente assim pensar por duas razões : 1° porque Suppõe 
que a preferencia não só para votação do projecto, como para discussão, não importa 
a rejeição de emendas offerecidas; em 2° logar,porque seria resolver o Senado sem 
conhecimento da materia dos differentes artigos dos outros projectos, porque só 
houve discussão do art. 1 o de um delles. · 

Em todo o caso, como S. Ex., ao annunciar a votação, não deu informações 
ao Senado a este respeito, o orador deseja saber qual a sorte daquelles prqjectos. 

Requer tambem a S. Ex. que a materia do art. 1° do projecto 17 seja votada 
em duas partes distinctas : a primeira constituida pelo primeiro período e a segunda 
pelo segundo·periodo, que diz : ((nestas garantias comprehendem-se as immunidades 
a que se refere o art. 20 da Constituição. ,, 

O. Sr.Presidente. - O Sr. senador pelo Rio -Grande do Norte interpella a 
mesa sobre qual a sorte dos tres outros projectos que versam sobre o mesmo 
assumpto, regulando a declaração do estado de ·sitio, opinando S. Ex., como acaba 
de ouvir o Senado, que a preferencia dada ao projecto das con;imissões reunjd·as 
para discussão não significa ·a re'jeição daquelles projectos ;. os quaes devem ser 
considerados emendas. Para fundamentar est·a opinião, allega S. Ex. que não é 
razoavel considerar-se prejudicados ou rejeitados esses projectos, quando apenas 
se discutiu o art. 1° deste. 

Vou satisfazer ao nobre senador, expondo ao Senado' a minha ·opinião, 
e o Senado resolverá ... 

O SR. AMARO CAVALCÀNTI - V. Ex. mesmo póde resolver; aceito a decisão 
de V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE - ... como entender. 
Começarei recordando ao nobre senador que, ao anmmciar a discussão do pro-

jecito regulando o estado de sitio, eu informei ao Senado que existiam na mesa nada 
menos de tres projectos sobre o mesmo assumpto e que ia submetter á discussão o projecto n. 8, exactamente o apresentado pelo honrado senador, por ser o mais 
antigo, considerando os outros projectos como substitutivos. 

Annunciando a discussão do art. 1 o desse projecto, declarei ao Senado que, na 
fórma do regimento, os Srs. senadores podiam, por occasião da discussão deste artigo, 
fazer não só a critica das diversas disposições do projecto como tambem a critica 
dos outros dous projectos, que considerei substitutivos. 

Conseguintemente, por prevenção da mesa, a discussão foi larga, não foi como 
acaba de affirmar o nobre senador, restricta ao artigo primeiro. Por drtas vezes, 
tive occasião de chamar a attenção do Senado para este ponto (apoiados), dizendo 
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que a discussão era larga, comprehendia não só o artigo primeiro do projecto do 
honrado senador, como tambem todo esse projecto e os dous substitutivos, accres. 
c19ntando que finda esta discussão geral, a mesa consultaria ao Senado sobre a prefe. 
rencia que deveria ter um dos projectos para sobre elle recaliir a discussão artigo 
por artigo. E a qiscussão foi larga versando sobre os tres projectos. (Apoiados).• 

Lembro ainda ao Senado que antes de encerrar a discussão do projecto a mesa . 
repetiu a advertencia que havia feito ao abrir a discussão. (ApÕiados ). 

Tendo sido offerecido mais um substitutivo, a mesa, encerrada a discussão, 
consultou o Senado sobre a preferencia entre os quatro projectos- e o Senado por 
votação, deu essa preferencia ao projecto n. 17, offerecido pelas commissões reunidas 
de constituição e legislação. 

De accordo com a votação do Senado, a mesa declarou prejudicados não só os 
dous projectos sobre os quaes tinha versado a consulta, como o 4° projecto do Sr. Vir-
gilio Damasio, offerecido como substitutivo. 

Conseguintemente, o projecto preferido pelo Senado ent11ou em discussão 
artigo por a:i:tigo, e a alguns destes artigos foram offerecidas emendas, tendo o Sr. 
senadpr pelo Piauhy opportunidade de manifestar-se contra a disposição da segunda 
parte do art. 1°; nenhum Sr. senador quiz discutir os outros artigos, cuja discussão 
foi annunciada e encerrada sem debate a;lgum. 

Portanto, vae-se votar em 2• discussão, artigo por artigo, na fórma do regimento, 
o projecto preferido pelo Senado. 

Quanto aos 9utros projectos, a mesa os considera prejudicados. Entretanto, 
isto, a meu· ver, não obsta que qualquer Sr. senador, i;ia 3• discussão, visto estar 
encerrada a 2•, possa rep11oduzir, sob a fórma de emendas, as disposições dos pro-
jectos não preferidos pelo Senado. 

E' esta a opinião da mesa que
1 
submette ,í. deliberação do Senado. 

O SR. AMA.;RO CAVALOANTI - E' dispensavel a consulta, queria apenas saber 
a sorte dos outros projectos. Estou satisfeito. · 

O SR. PRESIDENTE~ O Senadq comprehende que não podiamas na 3• discussão 
continuar· a considerar quatro prpjectos conjunctamente, quando · só é votado 
em 2• um desses projectos que foi q preferido para a discussão (Apoiados ). 

O SR. AMARO. CAVALOANTI - ~atisfaz-me a decisão de V. Ex. 
O SR. PRESIDEN'Hl - Vae-se votar Ó art. 1° do projecto n. 17. 
Vota-se e é approvado o reql\erimento do Sr. Amaro Cavalcanti, pedindo a 

votação, por partes do art.1°. 
Procede.se, com o seguinte reimitado~ á vo~ação do projecto n. 17 de 1892 

regulando a decretação do estado d(l sitio. 
E' approvada a l• parte do art. 1°, salvo a emenda dos Srs. Campos Salles e 

Gil Goulart, a qual é tambem apprpvada. 
E' approvada a 2• parte do ref19rido art. 1°. 
E' approvado o art. 2°, salvo a emenda do Sr. Gil Goulart, a qual não é appro·. 

vada. 
1 

• 

São successivamente approvados os arts. 30 a 10º e ultimo do projecto. 1 

E ' o projecto com a emenda ªf provada adoptado para passar á 3a diacussão. 



-63 -

SESSÃO DE . 25 DE JUNHO 

O Sr. Amaro Cav.alcantl - Sr. presidente, não é por impertinencia que 
volto a tomar parte. na presente discussão ; - nem, tão pouco, o faço pelo simples 

3• disc. do 
p.rqjecto 

intuito . de refuta11 as opiniões e conceitos dos que pensam, 
no assumpto, de modo contrario, ou de restabelecer nova-
mente as proposições e assertos .que atfirmei em meu dis-
cur'so anterior, e que foram combatidos pelo honrado ·senador 

por S. Paulo, relator das commissões, no seu importante discurso. 
NfLo obedeço, por certo, a esses motivos, sómente. Venho insistir, por dever 

de consciencia de cidadão e legislador, sobre a verdade de principios e factos que o 
projecto em discussão menosprésa ou desattende, e do que podei:p. resultar, no dia 
de amanhã, consequencias fataes, funestissimas, para as ~iberdades publicas ... 

Na apreciação da ma.teria, pretendo acompanhar ao illustre relator das commis-
sões e autor do projecto substitutivo, no desenvolvimento dos principaes argumentos 
e idéas pelo mesmo emittidas ; e por isso mesmo, antes de ent,rar na especie, propria-
mente dita do projecto consinta o Senado que tambem me detenha, por um pouco, 
sobre algumas considerações de caracter preliminl).r ou incidente . 

. Como viu o Senado, o honrado. senador por S. Paulo, ao encetar o seu .discurso, 
teve a benevolencia de tomar em consideração quanto havia eu dito, acerca da 
necessidade actual dos partidos politicos, como um dos meios de consolidar apropria 
Republica,-procurando, entretanto, descobrir, quer nos factos da historia . patria, 
quér nos factos da historia norte-americana, situações e motivos diversos daquelles 
por mim salientados, para . demonstrar a origem semelhante dos mesmos par.-
tidos em out:i;as epocas. 

Por minha vez, não me seria difficil contrapor novas razões e circunstancias 
ao modo de ver que a S. Ex. pareceu o ma;is correcto sobre os pontos historicos, 
a que me referi. Deixarei, porém, de assim fazel-o : em primeiro logar não adviria 
dahi uma utilidade directa para a materia propria do projecto em discussão; em 
segundo Jogar, tratando-se da apreciação livre de phases diversas e distantes da 
historia política do Brazil e da Republica Americana, é de suppor, que os mesmos 
factos continuassem a offerecer aspectos, suggestões ou conclusões differentes, a 
observadores, ora collocados em pontos oppostos. Não preciso dizer que os horizontes 
diversificam conforme a posição do observador. Mesmo neste recinto, é facil de 
ver que, collocado nesta cadeira, é o sul que se me oppõe, como horisonte contrario, 
emquanto, para o honrado coUega, dá-se justamente hypothese contraria ..... . 

Assim, pois~ ou se entenda, que a razão está commigo, ou com o nobre senador . 
por São Paulo, ao apreciar a organisação historica dos partidos políticos, no periodo 
da nossa p1·imeira regencia, e no da fundação da Republica norte-americana; não 
continuarei a insistir sobre este ponto. 

O que, porém, não quero deixar de accentuar ainda uma vez, desta tribuna, 
é, que, no actual momento da politica nacional, a oFganisação dos partidos se nos 
~mpõe como a satisfacção d!" uma necessidade urgente, inadiavel... 

O SR. SALDANHA .MARINHO - Apoiado. . . . 
O Sr. AMARO CAVALCANTI - Direi mesmo : si descurarmos da sua organisação, 

si deixarmos a sorte politica dq 1=1aiz continuar á mercê dos que só ambicion11-m a 
posse, do poder, sem attenção ás idéas e principios, em vez de confiai-a a0s seus 
directoFes naturaes, que são os partidos, como guias da opinião e re]!>resentant~s , . 
das aspirações nacionaes; ~ão estai:emos longe da anarchia com todo o seu cortejo 
de desgraças 1... E, talvez, nem a Republica chegará a ser consolidada! ... 

Q SR. SALDANHA MARINHO - Muito bem ! 
O SR. AMAitO CAVALOANTI ~Como negar, que é chegado o momento de orga 

nisar os partidos? ! 
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No mesmo dia em que o honrado senador por S. Paulo negava, da tribuna, 
o fundamento deste meu asserto, affirmando que não havia ainda idéas e princípios 
políticos distinctos, sUBtentados em campos oppostos; um outro senador do mesmo 
estado asseverava aqui, em linguagem enthUBiastica, que os actos e praticas do 
actual governo, não sómente merecem inteira approvação do Congresso Nacional, 
mas ainda devem recommendar o Vice-Presidente da Republica, como um cidadão 
pa,triotE,L e benemerito. 

E no em tanto, senhores, sem q1lerer indagar ou contestar as boas razões da,quelle 
illustre membro do Senado, para esse apoio, esses applausos tamanhos e decididos, 
pr~stados ao actual governo ; po~so tambem .affirmar que, mesmo nesta e na outra 
casa do Cengresso,, e por todo e paiz, ha muita gente, que pensa precisamente o 
contrario ;·que, para t1ma grande parte da nação, innumerós actos do actual governo 
não são legítimos, não são justifica veis, não são constitucionaes; e que até põe-se 
em duvida a legitimidade do poder que presentemente exerce o proprio Vice-Presi-
dente da Republica ! · 

Ahi temos, portanto, dous lados, perfeitamente descriminados pela ·opposição 
de suas idéas, e pelos modos de realisai-as, dentr'o da Constituição. E si examinarmos 
de perto, veremos que não se trata de factos mínimos; pelo contrario, elles consub-
stanciam idéas e aspiraçõesfundamentaes da nova erdem política que foi inaugurada, 

O SR. SALDANHA MARINH© - Apoiado. 
' UM SR. SENADOR - Seriam partidos revolucionarios. 

O SR. AMARO CA'7ALCANTI - Revolucionarios temos sido nós todos, até agora ... 
Sr. presidente, si pudessem0s ver quantos~ passa em Matto-Grosso; si, depois, 

parando um memento no Rio Grande clo Sul, indagassemos dos factos, por que o 
governador legal, <aquelle que foi apeiaclo do poder... ' 

O SR. JOAKIM CATUNDA - Em nome da legalidade. 
O SR. AMARO CAVALCANTí - .) .. acaba cle voltar ao mesmo; si, continuando, 

entrassemos em Santa Catharina e jlhi soubessemas que a mineria do eleitorado é 
que fórma o governo e dispõe da sitpação ; si, transportados ·ae estado de Pernam-
buco, verificassemos ahi os motivos 'fl receios que preoccupam os republica,nos contra 
o facto de uma eleição livre ; si, vpltando, nos dirigíssemos, mesmo ao prospero 
estado de S. Paulo para admirar a\li a obra de wm só partido, de wma só opinião 
politica dominante .. ,.. . 

O SR. CAMPOS S&LLES- Oóm c1;1rteza não; ha de haver divergencias profundas 
em relação a actos administrativos. 

O SR. SALDANHA MARINHO '- ;\hi temos, então, a necessidade de partidos. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - .,. si ·senhores, reunindo todas estas observações 

diversas ao m;iüto que vae pelos out~·os estados, tivessemos de fazer uma affirmação, 
ou inferir uma cenclusão geral; estou certo, que esta seria a necessidade dos partidos, 

O SR. CA111POS SALLES - A divergencia póde existir em presença cle factos ; 
mas é preciso mostrar qual a divergencia de idéas e de princípios. 

·O SR. AMARO CAVALdANT! - Os factos, já disse, consubstanciam as idéas; 
nellea veem impressos es princípios pelos quaes uns e outros pugnam em terrenos 
oppostos. 

O S:a. CAMP©S SALLES dá' um aparte. · 
o SR. AMARO CAVALCANTI - Ij,epito a V. Ex. nenhum serviço seria de maior 

resultado para o moinento actual á t'tepublica, do que substituir o regímen d'a força 
pelo regímen da opinião; e quem diz ·-regimen da opinião politica;diz~de parlidos 
erganisados. Venham os partidos naciànaes, já e · já, si não preferimos continuar 
de r.eacé(ão em reacção, até completp.r a obra da desgraça puli>Jica ! ... 

E' preciso não nos illudirmos com eata phase actual, em a qual muit·os confiam 
cftemasiado, vendo nella, por assim di2;er, a base inconcus~a da instituição republicana. 

Nada vej-o, senhores, que garanta a sua estabilidade de modo definitivo; o 
solo sobre ~ qual ella assenta ·vacillp. ainda, e não offerece garantias sinão a quem 
se quizer illudir a si mesmo ... 

0 -SR. CAMPOS SALLES - N q;o apoiado, si esta phase não está segura, não 
temds nada seguro no paiz. 
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O SR. AMARO CAVALCANTI - O poder .forte, como necessidade· basiéa deve 

existir ; mas não deixando-se-lhe, franca e aberta, a porta para o despotismo._ 
E leis se estão fazendo, e praticas estão sendo adoptadas, que nos levarão lá, 

fatalmente ! . _ . · 
Não fallo vor mim; quaesquer que sejam as vicissitudes que se possam dar 

daqui por deante, ficarei tranquillo e satisfeito com a minha consciencia. 
Cabendo-me concorrer para a obr·a dà Republica, tomando parte activa na sua 

organisação, quanto devia, na posição que aqui me deu o meu estado, tenho tido 
a sorte, pouco invejavel, de não poder francamente apoiar governo algum, depois 
da Constituição ! 

Poderão ver nisto pretenção demasiada de minha parte? Não, de certo, senhores 
Mas, vendo a accumulação de males que, cada dia, surgiam nos horisontes da patria 
pela culpa de nossos governos, tenho sido, por dever de consciencia, obrigado a 
combater e resistir. 

Respeitando os que pensam de modo diverso, nem por isso deixarei de accres-
centar : si a historia não falha, não será por meio de praticas r,eactoras e abusivas, 
por meio de leis, que augmentam o perigo em vez de o fazerem cessar, leis, que pro 
curam dividir a familia brazileira,em vez de harmonisalca na paz e no bem commum, 
- que havemos de chegar á consolidação dos verdadeiros interesses da nação. 

O SR. CAMPOS SALLES dá um aparte. (:z'rocam-se oul!ros apartes entre o mesmo 
Sr. e o Sr. Saldanha Marinho). 

O SR. AMARO CAVALCANTI - A maioria é susceptivel de erro, como a minoria; 
e tendo ella, como tem agora, do seu lado, o poder da decisão, até pela força, si o 
quizer, muito receio do seu predomínio ... 

O SR. CAMPOS SALLES ,- A força da opinião é que está comnosco; si não fosse 
a força da opiriião, a maioria não estaria aqui. 

O SR. AMARO ·CAVALCANTI - ... Não sei se assim é .. . 
(Trocam-se apartes dos Srs. Owrrvpos Salles, Oatunda e outros). 
E externado, por esta fórma, o meu_ modo de vêr, para deixar bem patente 

a orientação de meu espirito sobre esta questão incidente, passarei, agora, a tratar 
da roateria do projecto, que tem por fim regular o estado de sitio, para os casos 
futuros. 

Sr. presidente, si o honrado relator das commissões·não levasse a mal, quereria 
que me permittisse uma declaração: este projecto foi habilmente redigido ;-digo-o, 
sem arriere-pensée, e, apenas, para que saiba, que no proprio conteúdo dos artigos 
do mesmo projecto li, tambem eu, claramente qual o seu pensamento final .. . Não 
temos deante de nós uma lei, que deva regular o estado de sitio ad futurum, não; -
si lhe addicionassemos mais um artigo ou paragrapho, fici:tria patente, que votar o 
mesmo projecto e approvar, desde logo, os factos, um a um, que se conteem nos 
decretos de 10 e 12 de abril ;-é uma e a mesma cousa. Não me escapou a habilidade 
com que, de uma só vez, se procurou conseguir os dous resultados : fazer uma lei 
para regular o estado de sitio ad futurum, e, ao mesmo tempo, ainda que indirecta-
mente, obter a approvação de todos os actos recentes do Poder Executivo, mesmo 
antes de serem elles sujeitos á nossa deliberação. 

Assim fallando, não quero fazer censura ás ilustres commissões; compostas, 
como são, de amigos do governo, de accordo com este nas manifestações de força 
e nas medidas de excepção, que elle entendeu tomar nos dias 10 e 12 de abril; não 
seria de estranhar, que. as honradas commissões propuzessem ao Senado uma reso-
lução no sentido ele obter deste a appro\(ação plena da sua conducta. Mas é intuitivo 
que um projecto de lei, de materia tão importante, elaborado com a preoccupação 
de ratificar tambem factos de política partidaria, não será, por isto mesmo, o mais 
proprio, o mais éfficaz, e previdente, para acautelar os direitos da liberdade, nos 
oasos diversos, que se possam dar no futuro .. . 

O SR. CAMl'OS SALLES - Posso assegurar a V. Ex. que o projecto não teve em. 
_vista a approvação dos. actos ,actuaes. 
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O SR. AMARO CAVALOANTI - Acce).to a sinceridade da declaração de V. Ex., 
mas collocado em terreno opposto, não posso deixar de vêr as cousas de maneira 
diversa, e chamarei a attenção do Senado para a coincidencia notavel entre os pontos 
capitaes do projecto e os factos a que alludi !. .. 

Uma das cautelas, a meu vêr , indispensavel, em uma lei sobre o estado de sitio, 
é precisar as circumatancias graves de perigo para a patria, dadas as quaes sómente, 
possa o Poder Executivo recorrer á .faculdade do ultimo recuxso, consagrada na 
Constituição. 

Entretanto, é diversa a disposicão do art. 1 o do projecto, a qual deixa tudo 
ao ar bitrio ou ao capricho incondicional desse poder, quando e como bem lhe pareçam. 
E porque? Porque assim se fez e se praticou na noute de 10 de abril! ... 

Na segunda parte do mesmo artigo, se declara que, nas medidas de excepção 
do estado de sitio, podem ser comprehendidos os membros do Poder Legislativo, 
sem guardar-se o menor respeito acerca das suas immunidades constitucionaes. 
E o Vice-Presidente da Republica, todos sabem, nos disse em sua mensagem que a 
declaração do estado de sitio fora precisamente empregada, para poder elle prender 
e desterrar, como fez, a . varias membros do Congresso ! ... 

Passemos a outro ponto. , 
A regra geral, a unica garantidora das liberdades publicas, é, que, levantado 

o estado de sitio, está tambem terminadà a suspensão das garantias, com todos os 
seus effeitos. 

O Sr. SALDANHA MARINHO --;- Não ha duvida. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - No emtanto, no projecto se consagra doutrina 

diversa, isto é : que mesmo depois de levantado o sitio, quaesquer cidadões incluidos 
nas medidas de excepção, possam continuar presos .ou desterrados até seis mezes 
depois, e que todos os effeitos do eftado de sitio perdurem além da sua suspensão. 
E porque assim? Porque, como nãp ignora o Senado, isto mesmo se deu e, se está 
dando com relação ás medidas rig1irosas, praticadas de 10 a 12 de abril ! 

O SR. SALDANHA MARINHO -- Apoiado. 
O SR. AMARO CAVALOANTI - :pe maneira que, eu, que vim desta cadeira pedir 

aos meus honrados collegas uma bpa lei para casos futuros; que, despreoccupados 
dos factos presentes, - os quaes st muito significam por terem offendido as liber· 
dades individuaes, pouco valem co.rno um incidente na vida da nação, - sobretudo 
nos acautellassemos contra a sua reincidencia ou reproducçãp possível; eu, que, . 
assim pensando, já não tinha em v~sta o grande erro do actual Vice-presidente, que 
obrou sem lei, mas o arbítrio de quii,ntos tyrannos ou despota:s injustos ou violentos 
possam vir a se:c presidentes da R13publica, e queria conjurar taes eventualidades 
com os preceitos severos da lei ; vejo, a meu pezar, que, apenas, tenho diante de 
mim, não o que eu esperava, mas um simples projecto, especialmente organisado, 
para approvar todas as praticas, t qdas os abusos, que acabamos ele testemunhar, e 
que nem siquer foram ainda sujeitos á nossa especial deliberação ! 

Habil, sem duvida, foi o rel11tor das commissões, porque no dia em que o 
Senado dér o voto a este projec~o, tal qual nelle se contem, tel-o-ha, implicita. 
mente, dado tambem a todas essas medidas de excepção e de rigor constitucional, 
praticadas pelo actual Vice-pre~iclente. 

O SR. CAM:eos SALLES - Posf\O assegurar a V. Ex. que os actos do Vice-presi-
dente estarão approvados ant.es de ser approvado este projecto, em p110jecto á parte. 
'fanto não é esse o pensamento dos que apoiam o governo, que ha um pl'ojecto espe-
cial para tal fim, projecto que se aqha em discussão na camara elos Srs. deputados. 

O SR. AMARO CAVALCANTI :_V. Ex. prejulga, com muito poder, acerca das 
deliberações do Congresso ! Eu p felicito ... 

o SR. SALDANHA MARINHO ...:.... Apoiado. 
O SR. CAMPOS SALLES - Mas V. Ex. sabe que ha em discussão na Camara dos 

Srs. deputados um projecto tratando dessa approvação e por conseguinte a questão 
estará resolvida, antes de ser appfovado este projecto. 

O SR. AMARO CAVALOANTI - Pois b em; si V. Ex. pode affirmar da sua cadeira, 



como acaba de o fazer, que os actos de 10 e 12 de abril hão de ser approvados antes 
deste projecto... · 

O SR. CAMPOS SALLES - Explico o meu pensamento : a questão que se prende 
á approvação elos actos do governo, está ligada a um projecto especial da Camara 
dos Sra. deputados; este projecto estará resolvido antes cle ser convertido em lei o 
projecto em discussão. 

O SR. AMARO CAVALOANTI (continuando)- Si assim é, si assim vae ser, então 
tenho uma razão de.mais para lamentar que os artigos do projecto não tivessem tido 
em vista, usando da expressão vulgar, sinão encampar os factos, ultimamente 
occorridos ! ... 

O SR. COELHO E CAMPOS dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALOANTI - Appello e appello com razão sobrada, para o 

nobre senador por S. Paulo, afim de que, como chefe da maioria desta casa ... 
O SR. CAMPOS SALLES - Não aipoiado. 
O SR. AMARO CA v ALOANTI - ... não faça questão partidaria dos artigos deste 

projecto, deixando liberdade plena aos seus amigos ... 
VOZES - Oh! Oh.! 1 

O SR. DOMINGOS V!OENTE - Liberdade, temos toda. (Ha outros apartes. ) 
O SR. AMARO CA v ALOANTI - Deixem-me completar o pensaménto ;, não estou 

fazendo injuria a ninguem ... 
O SR. CAMPOS SALLES - V. Ex. está lançando o odioso sobre mim. , 
O SR. AMARO CAVALOANTI - De modo .nenhum... Ia dizendo : dê liberdade 

plena aos seus amigos, para que manifestem-se pró ou contra este projecto, sem que 
veja neste acto dos mesmós uma fufracção dos deveres de maioria partidaria ... 

Eis o meu pensamento. Seria incapaz de encarrar de outro modo a .iliberdade de 
que fallava, dirigindo-me aos meus honrados collegas. 

O SR. DOMINGOS V10ENTE - Fazem-lhe justiça. 
O SR. AMAR() CAVALOANTI - Portanto; Sr. presidente, si, para os amigos do 

governo, este project0 satisfaz, em relação ao presente, emquanto approva os actos 
de 10 e 12 de abril; não póde, todavia, ficar como lei para o futuro. · 

O SR. COELHO E CAMPOS - Esta é a questão. · 
o SR. AMARO ÜAVALOANTI - Receio muito ser propheta dizendo: si este pro-

jecto fôr lei, tal como está, a desgraça publica será inevitavel ! ... 
O SR. SALDANHA MARINHO - Apoiado. ' 
O SR. AMARO CAVALOANTI - V. Ex. o· sabe pela experiencia e pela historia: 

toda vez que os modos dfl: penalidade tomam o caracter de excesso, produzem, 
justamente, effeito contrario. Supprime-se a liberdade de pensar, supprim,e-se a 
liberdade de discussão : o que succede ? Vem a conspiracão. Supprime-se pelo terror, 
a conspiração .. : a qual ainda é direito, tão legitimo como o que mais fôr, quando 
o poder publico usurpa ... 

O SR. COELHOS E CAMPOS - Em casos muito especiaes. 
O SR. AMARO CAVALOANTI - Que resta? Resta, senhores, o recurso, embora 

indigno, baixo, cobarde, dos assassinatos ! Eis ahi a lição dos fo,c,tos. 
Si os homel\s que conjuram, para salvar as liberdades publicas, te,em eleante 

de si penalidades anormaes, mesmo terríveis, nem por isso, se pense que a ordem 
publica está salva, ou que a autoridade usurpadora está garantida. 

O SR. SALDANHA MARINHA - Apoiado. 
O SR. CAMPOS SALLES - Mas então porque é que não se reforma r;i, Constituição? 

Não é ºeste projecto de lei que dá a faculdade da declaração do est ado ele sit,io; esta 
faculdade está consignada na propria Constituição. 

O SR. AMARO CAVALOANTI - Pass!j.rei, senhores, a · outras considerações: O 
honrado senador, relator d as commissões e autor do projecto, sustentan!lo-o aqui, 
f!')z vêr ao Senado que se tratava ele um recurso preventivo, em bem da orden:;i. 
publica. ' 

O . SR. COELHOS E CAMPOS - E da natureza do estado de sitio. 
O SR. AMARo CÃVALOANTT - Declaro, ao contrario, a V. Ex. que essa não é 
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a comprehensão do estado de sitio, nem de autores abalisados, que tive occasião da 
compulsar, nem dos publicistas, nem dos legisladores, nem dos textos legislativos 
dos varios povos. Direi mais a V. Ex. ·, nem é mesmo esse o caracter, o intuito de 
uma lei qualquer, que tenha por fim a repressão de crimes. 1 

O Su. CAMPOS SALLES - Mas essa não é a lei de repressão de crimes; V. Ex. é 
bastante perspicaz para ver que n ão é. 

O SR. AMARO CAVALO.ANTI - Veja V. Ex. quanta distancia me separa do hon-
rad9. senador, neste modo de ver. Para mim, o estado de sitio é o ultimo recurso, 
posto no extremo dó ,direito constitucional- e do qual a autoridade só póde lançar 
mão, si lhe for indispensavel, para a salvação publica. 

Para mim, é mister que todos os recursos ordinarios autorisados nas diffe-
rentes· leis, todos os modos, todos os meios de acção tenham sido insufficientes, 
incapazes, para que sómente então, o poder publico, urgido pelo dever de primeiro 
mantenedor da ordem, se veja forçado a usar da propria dictadurae, ainda assim, 
como meio restrictamente occasional ou temporario, segundo a exigencia do perigo 
commuml 

Para o honrado senador, basta o menor reclamo feito em nome da autoridade, 
um receio de perturbação, para que se possa usar daquella formidavel medida, como 
simples m eio p;eventivo !! ... 

O SR. CAMPOS SALLES dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALO.ANTI - Senhores, a liberdade é o fim; tudo o mais; -

Constituição, governo e ordem - constituem apenas outros tantos meios daquelle 
fim. Si invertermos os termos, chegaremos, fatalmente, á tyrannia, eomo systema. 

O SR. "CAMPOS SALLES - Mas quem é que quer isto? 
O SR. AMARO CAVALO.ANTI - Quero affirmar que a Constituição, dando ao 

Executivo essa faculdade extrema, esse meio extraordinario, ainda lhe o deu, para 
que, com todo o prestigio, como 1força maior, preponderante, pudesse salvar a 
propria liberdade, em momentos de ferigo, e não como medida de prevenção contra 
o exercicio da mesma. . · . 

Quero demonstrar, que os meios da Constituição só devem ser empregados 
como recursos em bem das liberdades publicas, razão de ser, principio basico, da 
mesma Constituição'. 

O SR. CAMPOS SALLES - Já se vê que são casos extraordinarios, e para os casos 
extraordinarios os meios tarnbem qevem ser extraordinarios. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Senhores, o estado de sitio, como medida pre-
ventiva, não deve ficar escripto na nossa legislação. Sabe-se quanto é facil a um . 
Presidente, menos escrupuloso, a urp seu agente. a um governador de estado, bem 
apparentar a existencia de uma conf1piração, e sob esse pretexto, declarar o estado 
de sitio! .. 

Com uma dóse de interesse partjdario e com certo geito para o abuso. não será 
diffici] arranjar-se,delitro dos segredo~ de uma secretaria, o plano de uma conjuração, 
mesmo de modo a convencer, no momentó, que a cousa realmente existe; e cla.qui 
as medidas atrozes, de capricho ou de vingança, como meio preventivo 1 ••• 

O SR. CAMPOS SALLES - Sujeito ao correctivo do Congresso. 
O SR. AMARO CAVALOANTI - Si o governo assim fizer, como instrumento 

partidario, é de suppor que o Congresso, trocada, muito embora, a maioria da direita 
para a esquerda, ou da esquerda para a direita, esta ha de approvar, ha de achar 
que existia, com effeito, a conspiração e capaz de t·razer imminente p erigo para a 
·p atria, qual, ·agora, se pretende em :relação ao facto recente ... 

Este Congresso, ou qualquer ouj;ro que lhe succeder, approvará o acto do go-
verno amigo, do mesmo modo que o honrado senador por S. Paulo acaba de asse-
gurar que será approvado o estado de sitio de 10 de· abril. Ahi vamos ter o primeiro 
precedente. 

Sr. presidente, tenho muito medo dos manejos partidarios, no dia de amanhã! 
Si não parecesse preoccup.ação pessoal, ei.1 ouzaria dizer ao honrado senador 

por S. Paulo que S. Ex., como chefe político, ficará tambem exposto a soffrer a 
applicação injusta de tal medida, e, talvez, sem poder queixar-se ... 
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O SR. CAMPOS SALLES - O Poder Executivo teria de responder perante o 
Congresso Nacional. 

o SR. AMARO CAVALOANTI - Que approvaria o acto ! 
O SR. CAMPOS SAI,L'ES - Porque esta desconfiança nos poderes publicos? 
O SR. AMARO CAVALCANTI - ·Não é desconfiança. é a lição da experiencia. 
O SR. CAMPOS SALLES - O paiz em que essa hypothese se realizasse, estaria 

virtualmente perdido. 
O SR. AMARO CAVALOAN'.l.'I - E' preciso, quanto á efficacia da lei, não esquecer 

o meio a que ella se destina. 
O SR. CAMPOS SALLES - Então, deve-se descrer de tudo. (Ha outros ª'Partes). 
O SR. AMARO ÜAVALOANTI - Sr. presidente, o homado senador por S. Paulo, 

discutindo a materia, fez ver que existia distincção completa· entre o estado de guerra 
e o estado de sitio, de que cogitava o projecto. 

Essa clistincção nem sempre existirá, e, em regra, µão tem grande valor pratico, 
porque o poder, que ,tem de agir no terreno 'das medidas, torna-se incondici0nal, 
quer no estado de guerra, quer deante das exigencias do estado de sitio. Si na guerra 
suspendem-se as leis - inter arrna. silent leges -, no estado de sitio dá-se a mesma 
condição ou situação extra-legal ; serão leis ou servirão como taes aquellas que o 
poder dictatorial bem quizer respeitar ou adoptar no momento ... 

O SR. CAMPOS SALLES - Não apoiado. Os tribunaes continuam em serviç,o; 
sómente suspendem-se. as garantias pessoaes. 

O SR. AMARO CAVALOANTI - Folgo de ver que V. Ex. faz esta restricçâo ao 
menos. 

O SR. CAMPOS SALLES - Certamente ; nem podia deixar de fazei-a. 
O Sn,. AMARO CAVALOANTI - Mas que valor terão esses tribunaes, essas leis, 

cuja acção o pode1· dictatoriaI póde annullar, a pretexto de medidas de excepção?! .. . 
o SR. CAMPOS SALLES dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALOANTI - A proposito, Sr. presidente, devo agora dizer 

algumas palavras com relação ao art. 5° do meu projecto (já rejéitado pelo Senado}, 
o qual dispunha : que, suspensas as garantias em virtude do sitio, as attribuições 
das autoridades civis, relativas á policia e á ordem publica, passariam á autoridade 
militar, sem que todavia aquellas (autoridades civis encarregadas de manter a 
ordem e a policia) deixassem de continuar a exercer as suas entras attribuições, 
e sem que os cidadãos por sua vez ficassem privades do gozo effectivo das garantias 
constitucionaes que não fossem explicitamente suspensas ... 

O SR. C0Er.1w E CAMPOS - Muito correcto. 
O SR. AMAlto CAVALOANTI - Esta disposição do projecto, a meu ver, era da 

maior correcção; porque si, com effeito, declarado o estado de sitio, as medidas de 
policia e de ordem devem paesar á autoridade militar, isto é, autoridade do dieta.dor, 
não ha razão justificada para que assim se dê a respeito das outras. (A'Poiados). 

Os hom·ados senadores, porém, devem lembrar-se de que foi impugnado o 
meu projecto, por ter consignado aquella disposição; quando, consignando-a, 
quiz cortar conf\ictos e desintelligencias das autoridades em taes circumstancias, 
e limitar, ao mesmo tempo, o poder discricionario, quanto possível, em relação 
ás garantias individuaes. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Perfeitamente. 
O SR. AMARO CAVALOANTI - Sr. presidente, volto ainda a insistir sobre o caso 

ext.remo. que legitime a declaração do estado de s itio. 
Todas a8 constituições, que pude consultar, estatuem, como regra geral, que 

é o caso de guerra externa ou de invasão de inimigo, por um lado, e o de rebellião, 
ou insurreição e commoção, por outro, - correndo a ipa.tria imrninente perigo, o que 
póde motivar o estado de sitio, como meio indispensavel para S[\/lvar a ordem 
publica. , 

Daqui se vê, que não se trata de uma simples medida preventiva contra conspi-
rações, sedi9<)es, realmente existentes ou suppostas. Do que c;lizem os autores, de 
quanto dispõem os textos legaes, verifica-se que se requer um faoto actual - a 
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insurreição, a rebellião - e não a tentativa, ou a supposição ou mera possibilidade 
desses factos. 

Ora, si assim é, e assim deve ser, porque todo crime suppõe um acto, como abrir 
excepção, pouco criteriosa, para os casos de sedição ou conspiração?! 

Senhores, embora correndo o risco de passar por impertinente (não apoiados), 
peço toda a attenção do Senado para este ponto. 

O nosso Codigo Penal, cujo autor é o mesmo honrado senador por S. Paulo 
que combateu as medidas do meu projecto por serem pouco severas ou demasiado 
liberaes, tratando dos crimes de sedição e conspiração, estabelece regras verdadei-
ramertte salutares, cuja leitura passo a fazer. (Lé). 

Como vê o Senado, o legislador penal mostra-se interessado em não a;panhar 
crüninosos, já estabelecendo a não punição dos conspiradores que desistirem, e 
já prescrevendo a necessidade de intimação prévia aos sediciosos para se dispersarem, 
antes do emprego de prisão preventh;a (vide arta: 115 a 122 do Codigo Penal). 

E', pois, no proprio direito penal, com ' applicação especial á mataria, que 
se encontram prudentes disposições, no empenho de isentar aos delinquentes, dado 
mesmo o caso ·de exiRtir uma conspiração ou sedição. 

E quantas vezes, senhores, não será de alta conveniencia politica, e a0 da mais 
segura garantia da ordem, o emprego dessas medidas de inteira prudencia? Entre-
tanto, pelo projecto em discussão, ficam destruidos ou dispensados todos esses 
recursos em bem da ordem, todas essas praticas garantidoras da liberdade, <'1· em 
seu logar, se liberalisa ao ·Presidente da Republica o direito de suspender as garantias 
constitucionaes, e, como meio preventivo, prender e desterrar, no theatro do crime 
ou fóra deste, a quantos cidadãos lhe aprouver ! ... 

O SR. SALDANHA MARINHO - E erriquanto quizer. 
0 SR. AMARO ÜAVALCANTI - S~. presidente, já disse que os autores não enten: 

dem, nem nunca entender am que a suspensão de garantias possa ser empregada, 
como medida preventiva, como si fora simples medida de policia ordinaria. 

'renho aqui á mão um autor be~n conhecido, o Sr. Bluntschli, o qual, tratando 
da especie -do direito da suspensão de garantias ou declaração do estado de sitio-
qualifica-o, na sua língua - StaatB'l'fothrecht, isto é, direito politico de necessidade. 
E, se referindo ao seu exercício, diz : " A salvação do Estado legitima, por vezes, 
o saorificio dos direitos individuae& - salus populi suprema lex... Este poder é, 
sem duvida, perigoso para as liberclades publicas. Erigil-o, em regra, é autorisar 
a tyrania. Só o perigo imminente, a riecessidade (Noth)póde crear esse direito excep-
cional; a ittilidade, mesmo considerayel, não o justificaria; do contrario, a excepção 
viria a ser a rE>gra, e a ordem publica subsistiria abalada e a liberdade ameaçada ... ,, 

Examinando o que dispõem as legislações diversas a esse 'respeito, já fiz ver 
que, reconhecendo esse poder extraerdinario, exigem para o seu exercício o 
facto aetual da insurreição ou rebelpão, ou commoção intestina, que ponha a Patria 
em perigo ; mas nenhuma dellas admittE( a possibilidade da declaração do estado 
de sitio, com0 simples prevenção contra uma conjuração futura, ou sedição supposta. 

.. Espero que os meus honrados collegas não consintam que as praticas da Prussia 
militar sejam mais liberaes, ou mais previdentes em favor das liberdades publicas, 
do que a Republica Brazileira. 

A lei prussiana, que regula a ElBpecie ( Gesetz itebei· den Belagerungs zustand) 
faz distincção entre o sitio declaraqo por motivo de guerra, isto é., quando uma 
província se acha ameaçada ou já em parte occupada pelo inimigo, e o estado de 
sitio, para, o caso de uma insurreiçã,o (Aufruhr) em tempo de guerra ou de paz. 
No primeiro caso, toca ao chefe superior e aos commandantes das forças declarar 
o estado de sitio, nos respectivos disj;rictos de suas jurisdicções ; no segundo caso, 
semelhante declaração pertence, erri- regra, ao governo (S'taats-MiniBterium). 

A lei tambem especifica taxativfymente quaes os direitos e garantias que podem 
ser suspensos em taes casos, reprodi1sindo, aliás, neste p_onto, o texto da propria 
constituição. 

A lei franceza actual (de 3 de aqril de 1878) diz : 
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O estado de sitio só póde ser declarado em caso de perigo imminente, resul -
,a.nte de uma guerra estrangeira ou de uma insurreição á mão armada. ,, -

E, senhores, em nosso meio, qual todo13 sabemos, seria crirnitíosa imprevidencia 
si admittissemos,' como caso de declaração do estado de sitio, a simples cogitaÇão 
ou a possibilidade de uma rebellião ou commoção ! 

Sobram-nos, exemplos da facilidade com que o governo tem abusado dos direi -
tos que lhe são conferidos, e nã o me refiro sómente ao período republicano, mas a 
todos o períodos da nossa historia. Chegámos, mesmo, á condição de quasi não. 
poder-se exigir obediencia ás leis da parte dos governados, porque os governantes 
eram os primeiros a abusar dellas ! Entretanto, tratando -se .de' uma lei para os 
casos em que o poder publico possa usar da declaração do estado de sitio, não 
quereis que eu tenha o direito de pretender que se defina precisamente· o que se 
entende por commoção interna, capaz de motivar a suspensão de garantias ! 

Senhores, si quize'sse, desde já, trazer para este debate os factos do dia 10 de 
abril, porque, hoje, informado de todas as provas, posso dar a minha opinião, 
diria : foi um precedente funesto ! Si não houve má fé da parte do governo, que 
usou do recurso do 'art. 80 da Constituição, posso assegurar que foi, em todo o caso, 
um golpe tremendo contra as libe~dades, pOl' não se ter dadç facto algum que po-
zesse a patria em · perigo ! 

Quanto é facil espalhar boatos, reunir denuncias, e informações, aqui e alli, de 
individuas diversos, antes e depois, e no momento asado, declarar o estado de sitio, 
pàra envolver, em suas medidas, a desaffectos ou adversarias políticos!! , 

· Não continuarei, porém; a insistir mais sobre esta parte do projecto. Chamarei 
agora a attenção do Senado para a disposição, que se refere ás immunidades dos 
representantes da Nação. 

Todos os argumentos levantados na tribuna pelo meu honrado collega da 
Bahia a este respeitd, estão de pé, irrespondiveis, em todos as suas partes e conse-
quencias. 

Nem o meu collega representante da Bahia, nem eu antes delle, advogámos 
porventura a não-suspensão das imrnunidades dos representantes da nação, corno 
sendo um privilegio pessoal. 

Não; desta tribuna disse e repito : nenhum individuo revestido de qualquer 
funcção publica póde invocar as immunidades ou garantia dellas, para praticar o 
mal ; seria, justamente, tornar contraditaria o fim da propria investidura. As 
garantia.a ou immunidades são conferidas a determinados individuas, não em atten-
ção á pessoa mas em attenção ao cargo que exercem. 

O SR. SALDANHA MARINHO - Apoiado. 
O SR. AMARO CA v ALCANTI - E, ainda assim, como no exercício do proprio cargo 

se póde abusar das garantias e immunidades, eu o declarei: fiquemos nesta materia 
onde a Constituição nos collocou. Si a constituição declara textualmente no art. 20 
que o senador ou deputado só pode ser preso no caso de flagrante delicto ; razão não 
vejo para ficar antes, nem passar além : basta ir até . onde vae a Constituição. 

Não quero, Sr. presidente, que um senador ou deputado, revestido da immuni-
dade, abuse della para attentar contra os poderes constituídos; não, de certo; mas 
tambem não quero que o senador ou deputado, que tem immunidades, ÍÍ<'J.ue sujeito 
ao capricho de ' um outro poder, que as possa suspender ao seu talante; porquanto, 
si esse poder invoca o uso de uma attribuição para garantir a Constituição e a sua 
autori'dade, o deputado ou o senador invocará, por sua vez, as suas immunidades, 
para, escudado nellas, defender a Constituição e as liberdades publicas ; e no caso 
vertente, este fim e objectivo ainda sobe de importancia, porque como membro 
do Poder Legislativo é o julgador e fiscalisador dos actos praticaãos por esse 
outro poder, sob a razão ou pretexto de salvação publica. 

O SR. FIRMINO DA SILVEIRA - Apoiado. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Penso que discutir desta sorte não é advogar 

privilegias pessoaes, como se disse fl;qui. 
Não os quero. Si conjw·ado for ... e (oh/) ainda posso sel-o, é um direito como 
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outro qualquer ... Si conjurado.for, me encontrarão no theatro dos acontecimentos, e 
ahi não invocarei, por certo, immunidade alguma. Mas que esteja no asylo sagrado 
da familia, livre .de' todas as preoccupações, ou dos crimes que se cogitam ou que 
se suppõem algures existir, e seja dali tirado e mandado para e desterro, . ou para 
as prisões até seis mezes, sem que ninguem me ouça, me attenda, ou me informe, 
ao menos, dos motivos de semelhante violencia ... isso não é lei, é arma .de tyrannia! ! ! 

.o. SR. SALDANHA MARINHO' - Apoiado. ' 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Posso fallar ao Senado desta sorte; quando outro 

argumento não tivesse, teria o da propria experiencia. 
o SR. COELHOS E CAMPOS - Falia de sciencia: propria. 
O SR. AMARO CAVALOANTI - Ainda estou para saber porque, nii. manhã do 

dia 11 de abril, fui conduzido á prizão e lá detido por 36 horas ! 
O SR. LAPER - E antes de haver esta lei ! ... 
o SR.AMARO dAVALOANTI- ... aliás por ordem do poder,para cujo e~tabeleci

mento eu concorri e conjurei (vide rlocumento junto in fine) . Digo incidentemente, 
nunca troquei uma idéia com a)gum dos suppostos conjurados; nunca assisti 
anenhuma reunião; nunca fui ouvido a semelhante respeito; e, não obstante me 
vi, de um momento para outro, despido de minhas garantias, e levado á prizão e 
nesta detido, como si fora um criminoso !. .. 

E, senhores, não temos já agora muita razão para admirar ... Ahi estão .publicas 
as provas a respeito dos conjurados ou suppostos taes : de muitos delles, nem ·-o 
nome vem indicado nesse tecido de prov~s ! (Apoiarias) · 

Sobre mais de metade delles, Senhores, alguns senadores e deputados, nem 
siquer, essas testemunhas singulares, que em direito não teem valor algum, mas 
que bastaram ao Presidente da Republica para basear os actos que praticou, -. 
menc~onam o menor facto ou circumstancia, indicativa de criminalidade ... 

o SR. DOMINGOS VICENTE - :p; vice-versa. 
O SR. LAPER - Apoiado; e vice-versa. 
O SR. AMARO CAVALCANT.r - q,ra, vé o Senado, com que justiça e imparcia-

lidade me tenho mantido nesta que~tão. 
Já declarei aos meus honrados collegas o que pretendo : não façamos lei de 

occasião; façamos lei para casos futuros. (Apoiarias.) 
Sr. Presidente, o honrado senador por S. Paulo, comprovando a necessidade 

de que as immunidades deviam tall\bem ficar suspensas, em absoluto, (porque no 
caso de flagrante, como determina a Constituição, tambem o quero eu), citou 
exemplos de outros povos, notadalnente, da Inglaterra e dos Estados-Unidos. 

Não vem ao caso nem um, ne:in outro desses paizes. 
Na Inglaterra, o que, equivale 4 declaração do estado de sitio é a suspensão 

do habeas-corpus; mas esta, Senhores, só se dá em virtude de uma lei, votada pelo 
proprio parlamento e sanccionada pela Corôa. 

O SR. SALDANHA MARINHO - Apoiado. 
O SR. AMARO CA v ALO ANTI - N e~sa lei é que se tomam as medidas e se declaram 

os meios a empregar, ou as medidaf! de excepção, de que póde usar o Executivo 
dentro de limites traçados. 

Não preciso dizer ao Senado, qµe o parlamento inglez, reunido, e legislando 
sob a sancção da Corôa, é tido e havido como assembléa constituin·te soberana; 
sq não póde, como se diz em phrase vulgar, fazer de um homen mulher, e vice-versa. 
Portanto, si a suspensão do habeas-cqrpus na Inglaterra só póde dar-se em virtude 
de uma lei, na qual são traçados os li,mites e autorisações á autoridade executiva; 
está subentendido, que nessa lei, que ~ ·votada p elos representantes da nação, serão 
elles proprios, que abrem mão das suas regalias para o bem commum; e si alguns 
delles forem conspiradores e sediciOf!OS, se devem sujeitar á sua propria lei ... 

O SR. CAMPOS SALLES - Mas ist,o é, tendo como certo que só o p~rlamento é 
que o póde decretar. 

O SR. AMARO CA v ALCANTI - Sim ; na Inglaterra assim o é. Portanto, dizia eu, 
não 11erye de argumento que os representantes da nação ingleza sejam compre-
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hendidos, porque são elles mesmos, qui;i votam a sua inclusão nas medidas de 
excepção, porventura, necessarias. 

Vamos, agora, aos Estados Unidos. Neste ultimo paiz, o facto não pocfia 
deixar de dar-se de modo semelhante, pois está textualmente declarado na Cqn-
stituição, que o senador ou o deputado só é inviolavel durante os traba\hos da 
sessão e o tempo necessario de ida e volta á sua residencia, e, isso mesmo, com 
esta restrictiva - salvo casos de rebellião ou perflurbação da ordem publica - Quer 
dizer : Si o senador ou deputado, mesmo. durante a sessão ou nesse período 'addicio-
nal que lhe é concedido, concorre para a perturbação da ordem publica, elle fica 
tambem, constitucionalmente, sujeito ás medidas excepcionaes da suspensão do 
habeas-corpus. · 

· Mas esta é a grande differença que convem accentuai : lá, é a constituição 
que, textualmente, o declarou. assim; aqui é a Constituição que, textualmente, 
declara o contrari0, isto é, que elles não podem ser presos nem processados, sinão 
em caso de flagrante delicto. Si lá cumprem a sua constituição qomo ella deter-
1nina ; cumpramos tambem aqui a nossa Constituição, como ella dispõe. 

E approveito o ensejo para citar um caso, do qual veremos, como o criterio 
dos americanos é diverso do nosso, nesses assumptos. , 

,. E' um caso, relativo a senadores e deputados, conspirando sabidamente contra 
o governo da Republica. Falle por mim o Sr. Seaman, distinctq escriptor ameri-
cano (lê): 

«En décembre 1860 et janvier 1861, une conspiration contre le gou,vernement 
des Etats-Unis fut complotée dans le Capitole à Washington par des sénateurs 
et des membras du Congres, qui communique])ent à la fois par lettre et par ,télé-
graphe avec leurs freres les conspirateurs du Sud, et aidlirent ainsi à fo])mer et 
diriger des conspirations et des · coalitions pour renverser Je gouvernement fédéral 
dana les Etats du Sud. Il n'y avait pas de loi pour purvir ces tentatives d'actes de 
trahison, jusqu'à ce que le gouvernement confédéré se fut organisé, commençât à 
faire des préparatifs évidents pour la trabison, et commit actuellement des actes de 
trahiaon patenta, en excitant à la guerre contre les Etats-Unia. 

Ce grand défaut ·des lois criminelles était connu des conspirateurs, ,et servit 
à les encourager dans Jeurs actes et leurs mouvements. 

Quelques-uns d'entre-eux resterent à leurs sieges pendant des semaines entie-
res, conapirant de jour en . jour pour détruire to.utes mesures tendant à renforcer 
la branche exécut1ve .du gouvernement, et préparant la résistance et la rébellio.n 
prochaine, votant contre toutes les mesures et communiquant fréquemment avec 
leurs amis des Etats du Sud. Si nous avionA eu une !oi efficaee pour pwlÍr les 
conspirations, semblables choses n'auraient pas pu être faites sans expos01· les 
conspirateurs à être arrêtés, emprisonnés, jugés et punis, s'ils avaient été convaincus; 
ce qui les aurait tenu en échec, les aurait conduit à plus de prudence, et à moina 
d'activité à organiser des coalitions, à se préparer à la révolte, et aurait deto111mé 
beaucoup de monde de se joindre aux conspirateurs.» · 

(Seaman, Le systeme du gouvernement américain, traducção de Th. Hippert, 
pag. 57 e seg.) 

Como se vê, havia lei federal para punir os crimes de traiçã o: mas não havend0 
lei especial para essas tentativas, esses g,ctos preparato1"ios de conspfraÇão, o Presidente 
da Republica via os senadores e deputados usando do correio e d0 telegrapho e 
até de medidas parlamentares, para api;essar e auxiliar aos seus companheiros de 
revolução nos estados, e julgav:a-se sem o direito de 01ttentar contra os represen-
tantes da nação, embora conspiradores declarados ! 

O SR. CAMFOS SALLJDS - Entre nós tambem o Poder Executivo não pune. 
O SR. AMARO CAVALCAN'.l'I - V. Ex., b em sabe o que eu quero dizer com o 

exemplo citado. O presidente dos Estados Unidos entendeu que estava obrigado 
a respeitar as iIIUDunidades até ao extremo, desde que não havia lei para o caso, 
ainda que houvesse o texto da Constituição. 

Elle sabia que, na Republica, a liberdade é o fim; tudo mais é meio, e que a lei 
não tem outro fim sinão a garantia da mesma liberdade. 
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Aqui tambein disemos que o soberano é a lei : mas na pratica inverte-se tudo. 
E é contra essa pratica abusiva, que temos muita razão de esperar infelizmente, 

que importa tudo acautellar e prevenir, ao menos por meio. de restricções legaes, 
para que, invocando-as, possam os offendidos protestar e reclamar, nos casos 
occorrentes. 

Embora tarde, o protesto, quando justo, acaba por triumphar. 
Passo, Sr. presidente, ao terceiro e ultimo ponto do projecto, que não posso 

deixar de analysar e discutir mais uma vez,..:....aquelle em que está a chave de todo 
o seu rigorismo, aquelle que, por assim dizer, é a morte das liberdades publicas ! 
Refiro-me ás disposições que se conteem nos arts. 50 e 6°. Pelo primeiro, se investe 
o Poder Executivo do direito de deter ou desterrar, por 6 mezes, sem recurso algum. 

O SR. CAMPOS SALLES - Seis mezes no maximo. 
O SR. AMARO CA v ALCAN'.rI - ... sem que nenhum outro poder possa intervir em 

bem dos violentados. Pelo segundo, se declara que, mesmo acabado o estado de sitio, 
perduram os seus effeitos até .. . 

O SR. CAMPOS SALLES ~ Em relação ás pessoas. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Começo por affir:mar que estes dous artigos são, 

evidentemente, contrarias ao disposto na Constituição. O art. 80 cuja leitura vou 
fazer, pausadamente, deixa concluir que essas duas medidas de caracter penal 
exorbitam da Constituição. Diz o art. 80 (lê) : :C<Poder-se-ha declarar em estado de 
~itio qualquer parte do territorio da União, suspendendo-se ahi aB garantias constitu-
c-ionaes, por ternpo dete.1·rninado ..... » 

O SR. ÇAMPOS SALLES - Mas não diz qual é o tempo, póde ser por seis mezes 
ou por um anno ; não estabelece limites. 

O SR. AMARO CAVALOANTI - O 'que é que se conclua desse texto? Que, dado 
um momento de perigo gravíssimo p1jtra 111 ordem publica, provada a insufficiencia 
ou a impraticabilidade dos meios or~Hnarios, o Poder Executivo poderá declarar 
o estado de sitio, ou, o que equivale a,o mesmo, a suspensão de garantias constitu-
cionaes, por tempo determinado. Estado de sitio e suspensão de garantias consti-
tucionaes é uma e a mesma cousa. E a Constituição do Brazil, como todas as outras, 
prevenindo que o Poder Executivo não suspenda as garantias das liberdades 
indeterrninadarnente, quiz dizer, que es~e poder, julgando da gravidade do momento, 
póde suspendei-as, mas àpenas pelo tempo que fôr necessario para restabelecer a 
ordem publica, si esta não puder, de outro modo, ser mantida. Portanto, si até aqui 
vae o pensamento do legislador, si at4 aqui vae o que se encontra no texto da 
Constituição,· como addicionar que apabado, o estado de sitio, levantado este, 
ainda possa o Poder Executivo fazer perdurar as suas medidas e os seus effeitos, 
além, mwto além? !! 

Onde está o texto constituciona11 que autorisa o Presidente da Republica a 
fazer durar por seis mezes as me<ilidas de estado de sitio, depeis de terminado este? 

Odiosa restringenda et non ampliqnda. 
Não preciso dizer que, ter presos, ter desterrados, aquelles que foram apanhados 

no momento, equivale ao mesmo, que €impregar sobre esses as medidas excepcienaes 
do sit:io. 

:Oir-se-ha : mas o estado de sitio cessa em i:elação a outros. Onde essa 'distincção 
odiosa, feita pela Constituição? 

Além disto, a não tratar-se de algu\n despota enfurecido, as medidas de excepção 
só serão .applicadas contra os delinquentes, e não contra toda a collectividade. 

Assim, pois, si essa suspensão de garantias foi justamente para, apanhados 
o~ autores e os implicados na conspiraç~o, fazei -a abortar; só um despota enfurecido, 
como disse, póde, depois de conseguido seu fim, conservar f óra dos recursos da lei 
aos que tentaram praticar taes actos. 

O SR. CAMPOS SALLES ~ Permitta o honrado senador uma observação. A Cons-
t ituição autorisa a suspensão de garantias por tempo determinado, mas não marca 
este prazo. O projecto, fixando-o em ~eis mezes, restringe a acção do governo. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - O artigo do pràjecto determinando o .prazo, 
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·dentro do qual podem ós cidadãos ficai' presos ou desterrados, tem dous inconve-
nientes: lº, não está na Constituição, não decorre de nenhuma disposição constitu-
cional; 20, como m edida de repressão, como meio extremo para evitar o perigo 
imminente, não se comprehende ! ... 

Comprehende-se, como medida repressiva, a prisão de um iridividuo no acto 
do delicto para impedir a perturbação publica. Mas, si este intuito .se obtem em um 
período de tempo menor, em poucos dias, porque se ha de autorisar que, durante 
seis mezes, fiquem os habitantes de um territorio, com suas garantias suspensas e, 
os cidadãos, presos, desterrados, sem serem ouvidos, segundo a lei? ! 

Senhores, ainda que de passagem, é bom deixar accentuado : nas extremas 
do direito publico moderno subsistem dous recursos ultimos-de um lado o regimen 
discricionario do governo, isto é, forçado a assumir esse caracter para defender e 
manter· a ordem e os direitos que elle representa; do outro lado, está a revolução 
levantada pelo povo, o qual, representando a ·soberania nacional,"sómente é obrigado 
a respeitar o Poder Publico, emquanto este não attenta contra as liberdades, para 
cuja defesa fora instituído. 

O SR. CAMPOS SALLES - O poder que usa de uma prer0gativa' constitucionf!.l, 
não é dictador nem usurpador. 

O. SR. AMARO CA v ALCANTI - Si elle usa fóra dos intuitos da Constituição, é 
usurpador. E, pois, si em nome da ordem ou da autoridade reclama-se arbítrio para 
o poder publico, incidentalmente descricionario, por força da necessidade; sobreleva 
não esquecer, que, como dfreito extremo de que elle usa, subsiste um outro de igual 
natureza, que lhe é contraposto, e no qual póde estar a verdade .preponderante no 
momento dado ... 

Não sei si fiz bem comprehender o meu pensamento. 
VOZES - Perfeitamente. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Volto ás medidas extra-constitucionaesdoart. õ0 

e 6º do projecto, isto é, prisões e desterros, depois de a-0abado o sitio. 
O SR. CAMPOS SALLES - Temos exemplos disto nó nosso paiz. 
O SR. AM~RO CAVRLCANTI - Desculpe-me V. Ex., todas as declarações de 

estado de sitio, que houve, e que aqui tenho capituladas, foram, a meu ver, ao 
menos quanto a esta parte, decretadas cónforme o art. 179 da constituição do impe-
rio, que então vigorava. 

Tiveram logar nas províncias: do Pará, em 1835, por' occasião de motins armados 
mas não passando as medidas de excepção além do prazo marcado ; do Rio Grande 
do Sul, em 1836 e annos seguintes, mas não ]!>reciso accrescentar, no estado de guerra 
em que esteve a mesma provinda; de Minas e S. Paulo, mas durante a revolução 
de 1842 ..... 

O SR. CAMPOS SALLES - Quando Feijó e Verguefro foram presos e desterrados, 
já as forças de Caxias se haviam retirado. 

O SR. AMARO ÜAVALCANTI - Mas subsistia o estado de sitio. 
O SR. CAMPOS SALLES - Não h'.ouve tal declaração de estado de sitio. 
O SR. AMARO CAvALOANTr-Posso citar os decretos, os quaes foram de ns. 168 

e 169 de 17 de maio de 1842. 
Não se tratava de simples cogitação sediciosa; havia rebellião armada; e as 

medidas foram autorisadas, sómente pelo tempo da suspensão das garantias. , 
O SR. CAMPOS SALLl'lS - Em S. Paulo já não havia revolução quando Feijó 

e Vergueiro foram çlesterrados'para o Espirita Santo. 
O SR. AMARO CAVALCANTI-Mas subsistia o estado de sitio ainda em seu vigor 

e no tempo determinado. 
Não preciso, de certo declarar, que a minha insistencia neste ponto da questão 

vem, sobretudo, do sincero empenho de bem acautelar as liberdades publicas, 
contra os abuzos de um poder, pouco excrupuloso, que venhamos ter no futuro ... 
Cessado o estado de sitio, o qual, na especie, significa suspensão de garantias,-tudo 
e todos devem voltar ao regímen legal ordinario, o que não importa irresponsabi-
lidade penal. 

Segundo disse o Sr. senador por São Paulo, a prorogação dos effeitoe, além, 
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sobre os implicados, é o meio salutar de restabelecer para todos os demais, as garan-
tias da Constituição ; e dahi a sua procedencia. 

Pois !;>em, sem precisarmos destes meios de punição incondicional, chegaremos 
ao mesmo resultado :-levantado o sitio,-os implicados passarão ás justiças-ordi-
narias, e estas, conforme a lei e as provas, decidirão a respeito dos culpados e dos 
innocentes, sem prejudicar ou demorar o goso das garantias de toda a população; 
a menos que não se faça ao Poder Judicial a injuria de suppor, que alie não o:fferece 
garantias sufficientes, no julgamento dos conspiradores, que lhe sejam confiados. 
Portanto fica, desta forma, tudo dentro da Constituição, e tudo acautelado. 

O que eu não quizéra, e já o disse, é :-que, a respeito de liberdades, ficassemos 
áq uem da propria lei militar da Prussia ! 

A lei prussiana, por mim já citada, declara, textualmente, no seu § 15:" Nach 
aufgehobenem Belagerunszustande werden a lie vom Kriegsgeríchte erlassenen 
Urtheile sammt Belagstuecken und dazu gehoerende:n- Verhandlungen, sowie die 
noch schwebenden Untersuchungssachen an die ordentlichen Gerichte abgegeben; 
-diese haben in den von dem Kriegsgerichte noch nicht abgeurtelten Sachen nach 
den ordentlichen Strafgesetzen .. .. zu erkennen "· A traducção litteral f.. : "Levantado 
e estado de sitio, todos os jiilgamentos emanados da justiça militar, bem como, 
todas as peças e processos relativos, e os inqueritos ou diligencias (Untersuchungs-
sachen) ainda em andamento,-passarão ás. justiças ordinarias; e estas deverão 
conhecer ou julgar dos factos,-que ainda não o tenham sido difinitivamente,-
segundo a lei penal ordinaria ..... " 

Em outro paragrapho, a mesma lei diz expressamente; que a suspensão de 
algum ou de todos os artigos concernentes, (aquelles indicados na Constituição),-
sómente vigora no Jogar determinado, e pelo tempo da duração do estado de sitio-
Die Suspension der erwaehnten Artik1l oder eines dersel,ben ist nur fuer den Bezirk 
zulaessig, der in Belagerungszustand erklaert ist, und uur fuer die Dauer de.Y Bela-
ger·ungszustandes. 

- Não precisarei, talvez, accresc13ntar, que o governo, na Prussia, é tambem 
obrigado a prestar contas ás camaras, em sua primeira reunião,-do seu acto da 
suspensão das garantias constitucionit.13s, a que, por ventura, tenha recorrido, quer 
no caso de guerra, quer no caso de uma insurreição. 

Vê, pois, o Senado, que, vindo advogar aqui para a Republica Brazileira que 
nas suas leis a respeito da liberdade não se mostre menos cauteloso, do que a Prussia, 
entendo não fazer muito, nem pretend13r demasiado ! 

o SR. CAMPOS SALLES dá um apq.rte. 
O SR, AMAltO CAVALCANTl - Não, perdõe V. Ex.; não se trata da 113i marcial 

propriamente dita; me tenho referido á lei de 4 de junho de 1851, que foi espe-
cialmente promulgada par.a dar execução a um artigo da Constituição Prussiana, 
sobre a declaração do estado de sitio, qual agóra pretendemos fazer, semelhante-
mente. (*) Mas si acaso a considerarn:ios, como sendo a lei marcial daquelle paiz, 
esta circunstancia servirá apenas para reforçar a ·minha insistencia, isto é : que nãô 
estabeleçamos na lei de estado de sitio da Repµblica Brasileira garantias menores 
ou menos protectoras daJiberdade individual, do que encontrâmos na propria lei de 
g·uerra de um estado, cujo regímen é o <;lo militarismo. 

Blw1tschli diz positivamente: « 4s medidas (de excepção) teem seus limites 
naturaes: qevem ser e strictamente propprcionaes ao fim_; devem cessar com o perigo. » 

Sr. presidente, ainda podia prolongar--me sobre outras considerações que a 

(*) O art. 111 da Constituição Pru~siana de 31 de janeiro de 1850 diz: No caso 
de guerra ou de insw·reiçã o, havendo perigo urgente para a segurança publica (bei 
dringender Gefahr fuer die mffentliche Sicherheit), a applicação dos arts. 5 a 7, 27 a 
30 e 36 (direitos e liberdades) pode ser si:ispensa, momentaneamente(poremquanto), 
das localidades em que esta medida fqr necessaria. Uma lei regulará as condições 
nessa suspensão. " E' a lei supra de 4 de junho. 
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ma.teria em discussão suggére-me no momento ; nóto, porém, que a attenção do 
Senado já está fatigada. Concluirei, portanto, o presente discurso, ainda uma vez 
pedindo aos meus honrados collegas,-que não esqueçam esta verdade : em nosso 
actual regimen politico, o fim é a liberdade individual ; e que, nós outros, revestidos 
de poderes em seu nome, não devemos usar destes, para facilitar a sua propria ruina 
e demolição. (muito bem, muito bem) 

o SR. SALDANHA MARINHO - Muito bem, meu collega ! 

Documento 
No dia· 1 de outubro de 1891, nesta Capital Federal, ás 8 horas da tarde, em 

casa ~e residencia do Sr. general José Simeão de Oliveira, acharam-se reunidos os 
senadores e deputados do Congresso Nacional, a saber : o referido José Simeão, 
Eduardo Wandenkolk, José Hygino, Aquilino do Amaral, Custodio José de Mello, 
Annibal Falcão, Demetrio Ribeiro, Gil Goulart, Monteiro de Barros, Pinheiro Guedes 
Pedro Velho, José -Bernardo, Bezerra de Albuquerque, Silva Paranhos, Canedo, 
Ferreira Pires, Astolpho Pio, Gonçalves Ramos, Barbosa Lima, J. S. L. Gomensoro, 
Bezerril, Pallêta, Baptiste. da Motta, Esteves Junior, Cunha Junior e Amaro Cava.l-

i • canti. 
O objecto da reunião fôra ·: deliberar sobre a attitude e procedimento que deve-

riam ter os actüaes membros de ambas as camaras do Congresso acima dito, não 
sómente acêrca de certos actos legislativos e de outras medidas reputadas indispen-
saveis para a consolidação effectiva da Republica, mas, ainda ·especialmente, para 
o caso de o actu.al governo (membros do Poder Executivo) procurar, por actos e 
factos, dissolver o mesmo Congresso, segundo as ameaças frequentes que a .esse 
respeito circulam. 

Varios dos senadores e deputados, presentes á reunião, bem apreciaram as 
circumstancias políticas do pa.iz, e profligaram a direcção errada que o actuail 
governo t em dado aos negocios publicos, certamente fatal para a causa· das novas 
instituições fundadas na Constituição de 24 de fevereiro; e depois de ouvidas as 
ponderações e parecere's diversos, foram tomadas unanimemente estas resoluções : 

l• Que, dada a eventualidade infeliz da dissolução violenta e inconstitucional 
do Congresso Nacional, por actos e factos do Poder Executivo, se devia oppôr toda 
a resistencia possível, inclusive, o recurso extremo da força material, no empenho de 
manter a ordem legal e a Constituição ; 

2• Que fosse instituída, como de facto fôra, Uma commissão execativa do partido 
republicano constitucional, composta dos Srs. : marechal Floriano Peixoto, general 
José Simeão, senador Prudente J. de Moraes Barros, Almirante E. Wandenkolk 
e contra-almirante Custodio José de Méllo, para o fim de, como directorio central 
do mesmo partido, velar por todos os direitos e interesses destes e, no momento 
actual, bem regular e dirigir os actos e misteres parlamentares occurrentes; e, no 
caso de realisar-se a desgraçada hypothese prevista na Ia resolução, traçar a con-
ducta e a acção do partido, segundo a necessidade das circumstancias ; 

3• Que nenhuma conciliação era possível com os membros do actual governo, 
isto é, que a nenhum membro do partido republicano constitucional seria iicito, 
nas condições presentes, acceitar logar no actual ministerio, por ser isso contrario 
aos principias do partido fundado, e prejudicial aos proprios intuitos da Republica; 

4• Que fosse prorogada a presente sessão legislativa do Congresso, pelo tempo 
preciso, afim de serem votados os orçamentos e outras leis de inadiavel necessidade, 
taes como :-a lei eleitoral· e de. organisação do districto federal " as de responsabili-
da~e criminal e de -processo do PresideRte da Republica e outras. 

E para constar, eu Amaro Cavalcanti lavrei a presente acta. 
(Seguem-se as assignaturas, e depois destas, mais tres notas, relativas ao conteudo 

da acta.) 
Está conforme ao original.- Amaro Oavalcanti. 
V em á mesa as seguintes emendas. 

·Ao art. 1 º· Substitua-se o período final pelo seguinte : 
A suspensão. de garantias constitucionaes, determinada pelo estado de sitio 
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não attingirá os membros do Congresso, nem os membros do Supremo Tribunal 
Federal, salvo o caso de prisão em flagrante.-Amaro Gavalcanti.- VirgilioDamaaio. 

~ Ao art. 3° Addicione-se o seguinte paragrapho : 
A falta de cumprimento deste preceito não impedirá que o Congresso delibere 

e resolva, como é de sua competencia na fórma dos precitados artigos constitucio-
naes. - A, GavalcanCi. - Virgílio Dq,maaio. 

Aos arts. 5° e 6°. Substituam-se pelo seguinte,: 
Art. A declaração da suspensão do estado de sitio faz cessar a suspensão 

de ;garantias, submettendo á jurisdicção da justiça ordinaria aquelles cidadãos que 
houverem sido attingidos pelas medidas · de excepção empregadas; salvo caso de 
amnistia. - A. Gavalcanti.- Virgílio Damaaio. 

Addicione-se onde convier : 
Art. Si for o Presi,dente da Republica, nos termos do art. 80, §'§ 1° e 2°, 

quem declarar o estado de sitio, o Congresso Nacional reunir-se-ha,' independente 
de convocação, 21 dias depois daquelle em que tiver s~do feita a declaração, afim 
de dar cumprimento ao dever que lhe incumbe, na conformidade dos citados arts. 34 

, n 21 e art. 80 e seus paragraphos. 
Paragrapho unico. Declarado o estado de sitio, o Presidente da Republica 

communical-o-ha immediatamente aos governadores dos Estados, para que estes 
o. communiquem aos respectivos membros do Congresso. - A. Oavalcanti. -
V. Damaaio. 

Addicione-se onde convier : 
' Art. - A resolução pela qual, nos termos do f!.rt. 34 n. 21 da Constituição 

Federal, o Congresso declarar o estado de sitio 01,1 approvar ou suspender o estado 
de sitio que houver sido decl!l.rado pelo Poder Executivo ou seus agentes responsa-
veis, será por este poder promulgada e mandada cumprir, independentemente de 
sancção. 1 

Paragrapho unico. Essa resolução soffrera uma só discussão em cada camara 
e será tomada por maioria de dous t f,'rços. - A. Oavalcanti. - Virgílio Damasio. 

São !~das, apoiadas e postas comf!etentemente em discussão. 

O. Sr. Presidente diz que hav\'lndo no recinto numero inferior ao de 1/ 3 
de Srs. senadores, vae na fórma dos precedentes adiar, como adiou a discussão, 
e levantar a sessão. 

SESSÃO Dlj: 27 DE JUNHO. 

O Sr. Coelho e Campos. Sr. presidente, si por circumstancias de todo pes 
soaes não tomei parte na segtmda discussão des·te projecto, peço agora a be.nevo-

lencia do Senaçlo para as observações que me suggere sua 
3a discussão do rnateria importantis~ima. 

projecto O illustre senador que me precedeu na tribun.a, repu-
. tando, como qe razão, transcendente e grave, a questão 

que se debate, aconselhou-nos toda despreoccupação das circumstancias do momento 
p11,ra dotarmos o paiz de uma lei de excepção, como esta, mas sómente toleravel e 
be.nefica, quando consultados os direitqs e interesses n;iaximos a que affecta. 

S. Ex. entendeu tambem azada a discussão de tão importante assumpto para 
a organisação e definição dos partidos foliticos, tão necessarios aos govemos livres, 
assentando um nas manifestações da ppinião em bem da liberdade que, quando 
garantida, traz a ordem, e partindo o qutro da fovça, elo prestígio do poder, como 
mantenedor da ordem, que garante a liberdade . 

De pleno accordo com S. Ex. o honrado senador pelo Rio Grande do Norte, si, 
como acredito, o seu conselho, aliás sensato, foi. indistincto a tms e a outros, a gover-
nistas e opposicionistas, para que, collqcad·os todos na região calma do direito, sob 
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o ponto de vista das garantias individuaes e da segurança publica, legislemos de 
modo a assegurar a ordem sem injustiça á liberdade e a affirmar a liberdade sem 
prejuizo da ordem. 

Eu não sei, Sr. presidente, que haja entre nós partidarios da ordem e partida.rios 
da liberdade em diametral antagonismo, para que se originem dessas tendencias 
exclusivas, mas ainda vagas, incolores, partidos politicos, que sem laços de cohesão 
sem programmas, não seriam mais que agrupações accidentaes e passageiras. 

Ordem e liberdade, portanto, são lemas de uma mesma bandeira; ordem e 
liberdade queremos uns e outros, independente de profissão partidaria, indepen-
dente de partidos i porque a ordem sem a liberdade seria a es.cravidão organizada, 
a liberdade sem a ordem seria o incendio da anarchia; e não ha quem nã<;> se con-
franja de ver no paiz qualquer destas manifestações do despotismo, Scylla e Chary-
bides das nações, dilemma pavoroso do seu futuro, antithese fatal da sua conser-
vação e do seu prog.resso. (Apoiado11.) 

Não, Sr. presidente; os partidos não se podem constituir' sobre a base exclusiva 
de cada uma dessas tendencias que nos são communs, e a que referiu-se o illustre 
senador. Nem o autoritarismo á outrance, nem o liberalismo radical representando 
es.sas tendencias antagonicas, p0dem convir como direcção política entre povos 
livres e g,overnos orientados. Si tal se desse, si obedecessemos a taes principias 
antitheticos e radicaes, fora em vão o conselho do honrado senador; não haveria 
a despreoccupação aconselhada das circumstancias do momento, de 'que se 'gerllim 
essas tendencias e apprehensões dos grupos em que se divide o Senado, tão diversas 
hoje do que foram ha bem p0uco tempo., . 

Sinão, pergunto : quaes. entre nós os defensores das liberdades publicas? quaes 
os adeptos da autoridade? . , ' 

Seriam aquelles, os honrados membros na 9pposição, quando excepções feitas, 
supportaram, toleraram, apoiaram o golpe de Est,ado de 3 de novembro, o ma-is 
audacioso autoritarismo que já houv:e no paiz? Seriamos nós, os adeptos do autori-
tarismo ; nós, que, facto notorio, protestámos contra esse attentado, e de nossas 
fileiras partiu a reacção civica de 23 de novembro? 

O SR. ELYSEU MARTINS - V. Ex. deve observar que este projecto é acceito 
indistinctamente por muitos que apoiaram o golpe de Estado de 3 de novembro e 
por muitos que o não apoiaram. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Não contesto que respectivamente cada grupo 
tem alguns, não muitos, sendo certo que de nosso lado se acham em geral aquelles 
que protestaram contra o golpe de Estado. , . 

Porque essa transformação, essa mudança em tão pouco tempo, defendendo as 
liberdades publicas aquelles que ainda' hémtem eram ultra-autoritarios? Porque,. 
nós outros havemos professar o autoritarismo, quando ainda hontem nos batiamos 
pelas liberdades publicas e autonomia dos estados e fomos, por isso, varridos de 
no~sas cadeiras pela dissolµção do Congresso? (Trocam-se apartes.) 

Isto não póde ser. . ' 
' ' Homens publicos, a nação nos contempla e julga. Ella comprehende e vê que 

não são questões de ordem e liberdade que nos separam; ella comprehend~ e vê qne 
não ha entre nós quero seja oppostp á ordem nem tão pouco á liberdade ; ella se 
convence qúe o labyrintho e cliaos em que nos debatemos procede de um lado da 
revolução de 15 de novembro, que >destruiu, desfez todo o ,nosso passado politico 
de fond en cornble ; por outro lado, desses desacertos constantes de uns e de 
outros, e principalmente do governo, de que se geraram confLictos que explotliram a 
3 de novembro, seguindo-se a revolução patriotica de 23 do mesmo mez, e afinal 
esse fatidico 10 de abril, obra do despeito daquelles que, saudosos dos interes.ses 
varios sacrificados ao contragolpe de 23 de novembro, inconsolaveis, não podem 
e não querem resignar-se. (Apoiados e não apoiados.) ' ' 

O SR. ARISTIDES LOBO - Queriam a restauração do autoritarismo do golpe 
de Estado de 3 de novembro. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Não sei que outra explicação possa ter. 
O SR. J OAQUI?>í ÜATUNDA - Por minha parte agradeço a V: Ex. 
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0 SR. COELHO E 0AMPOS - Não me .refiro ao honrado senador. V. Ex. nada 

tem como o 10 de abril. 
O SR. JOAQUIM CATUNDA-Mas V. Ex. sabe que fazem parte delle amigos seus. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Excepções muito raras que confirmam a regra, á 

qual sómente posso referir-me. 
O SR. CAMPOS. SALLES - Apoiado. (lia o·ufll·os apartes). 
O SR. COELHO E CAMPOS - Não preciso dizer fora da minha intenção injustiça 

a collegas, que respeito e préso. SS. EEx. nada teem com o 10 de abril; não pem que 
reclamar ; não me refiro ás suas pessoas ; aprecio apenas o facto, o que ~ direito 
de todos. (Ha ouflros apartes) . ' · 

Nada de tempestades em copo de agua. Continuarei, invocando a benevolencia· 
do Senado por bem da materia, que se discute, e bom exito dá minha oração. 

Dizia, Sr. presidente, que o paiz sabe que não são idéas políticas, que já nos 
separam, não as ha ainda, sinão embryonarias, confusas, indistinctas, emquanto 
não se formulam programinas pelo desenvolvimento e modalidade das theses cons-
titdcionaes. (Apoiados.) 

Antes disto, poderá haver agrupaÇões individuaes, sem cohesão política, 
agrupações de interesses, agrupações para determinado fim, nem sempre de interesse 
publico ; poderá haver facções antepondo o egoismo de suas aspirações ao bem 
geral da communhão ; mas partidos· políticos, ainda não. 

Os partidos hão de vir, necessaria, inevitàvelmente, como productos das opi-
niões feitas pelo desenvolvimento e encarnação das idéas, como affirmação das ver-
dades constitucionaes na pratica do governo, como elementos de vida· e condição 
do regimen democratico para que seja uma realidade o governo do povo pelo povo. 

Poragora,aprimeira necessidade imposta ao nosso patriotismo é a estabilidade, 
a ordem, adoçada pelo espirita de concordia e conciliação dos animas. E' a meu ver, 
a grande politica a tentar-se. 1 -

Eu governo, não teria outro programma neste momento em que mais que tudo 
-interessa a consolidação das instituiçpes; eu governo, faria como Washington, tenao 
a meu lado os Jefferson e Hamilton, ~)rocurando appr?ximar-me dos êidadãos aptos 
e capazes de auxilio nesta tarefa ing\)nte, annullando assim preconceitos sebastia-
nistas proclamando a todos : não hQ. christãos velhos ou novos, não ha historicos 
nem prehistoricos ; todos são uns, si leaes e patriotas, em bem da Republica e do 
Brazil ! (Apoiados, muito bem!) · 

O Sn. JOAQUIM CATUNDA- No governo V. Ex. seria obrigado a escolher entre 
vencidos e vencedores. 

O SR: COELHO E CAMPOS~ Está claro que a conciliação não seria para os intran-
sigentes. Quantos a estes é deixai-os. · · 

O SR. JOAQUIM CATUNDA - Tajvez o Sr. mareclial Floriano Peixoto tenha 
toda a boa vontade ; màs não lhe é passive! deixar de fazer essa distincção. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Si ~ opposição mostrar-se in~ransigente, apezar 
da boa vont.ade do governo (apartes) fique a cada um a responsabilidade de sua con-
ducta. · 

.Em todo caso, eu tentaria. Já li que o grande segredo da política norte-ameri-
cana, entre tropeços e embaraços, fo j transigir com as difficuldades e contar com 
o tetnpo. · 

Neste interim se irão organisando os partidos e virão á tona com o prestigio 
dos seus programmas. 

Para então, estarei entre aquelles que, como Thiers em França e Castellar em 
Hespanha, pensam que a Republica qu é conservadora, ou não tem existericia· du-
radoura. Por emquanto apoiarei o gqverno que, por bem das liberdades publicas, 
n:iantiver a ordem e segurança publica; mas de fórma que, como disse um pensa-
dor: - S'il s'éleve, fe l'abaisse; s'il 11'abaisse, fe l'éleve; isto é de modo que seja 
contido si abusar'; e fortalecido e aroiado com toda força e vigor si ladeado e 
assoberbado por elementos subversivos, attentatorios dos direitos e instituições. 

O SR. CAMPOS SAr,LEs - Apoiado; é a linguagem do verdade_iro P.attiotismo, 



- 81-

o SR. SALDANHA MARINHO - Tudo isto em termos. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Assim pensando, vê ó Senado que não posso estar 

de accordo com o nobre senador pelo Rio Grande do Norte, quando em seu discurso 
proclamou a conspiração um direito. 

Senhores, si a conspiração é um direito as nossas leis estão erradas. 
O SR. 'JoAKIM CATUNDA - Revolução, foi o que elle disse. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Si a conspiração é um direito, a desordem não é 

crime; a ordem, a segurança publica é phantasia; a lei cousa vã, utopia. A revolução 
é direito, como póde ser direito a dictadura : o direito de necessidade. 

Não ha o direito de revolução, sinão como legitima defesa, ou a agressão parta 
de cima, ou suba da vasa. Facto anormal, circumstancia especialissima, momento 
de desespero, impossivel para os direitos e suas garantias ... 

O SR. CAMPOS SALLES - Apoiado. 
O SR. COELHO E CAMPOS - ,.. em que a nação, o povo, no dizer de um escriptor, 

levanta as mãos aos céos e pede ao creador conforto e forças contra o tyranno de 
suas creaturas; _a revolução é direito ; porque é direito a necessidade. 

Por igual, o estado é pessoa moral tão elevada, preenche tão nobres fins e 
altos destinos, que o primeiro dever do governo é defendei-o, e, para a sua sal-
vação si outro meio não ha, póde violar a ordem estabelecida, direitos e garantias, 
urgido pela necessidade - Sal/us populi suprema lex. 

O SR. JoAKIMCATUNDA -Todas as tyranniassejustificamcom o aalus populi. 
O SR. CAMPOS SALLES - E todas as anarchias com o direito de revolução. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Esse poder excepcional, si como regra, seria a 

tyrannia, em momentos criticos, póde ser uma necessidade para que não se sacri · 
fique o todo á parte. · 

Diz Bluntschli : hesita o commandante em lançar a carga ao mar para salvar 
o seu .navio ? Para vencer ou fazer uma retirada regular um general não expõe á 
morte certa alguns batalhões? 

E' tambem a situação dos governos em casos de salvação publica. 
Dahi esse poder excepcional, oriundo do direito de necessidade, consagrado 

na legislação dos povos. Não prevêl,o ou supprimil-o, pelo receio do abuso, não 
seria evital-o, e antes augmentar as difficuldades. O estadista, que, á frente do 
governo, entre o dilemma da ruina ou da salv!tção da patria, não cedesse á fata-
lidade da necessidade, inventando a lei, si lei não ha, arriscando embora. a sua 
responsabilidade e a propria vida, denotaria falta de coniprehensão dos seus 
deveres. Inutil, portanto, fôra não r econhecer ou supprimir na ConstituiÇão o 
direito de necessidade. · 

Por isso escreveu Machiavel : 
« As r epublicas que, em. momento de perigo imminente, n ão assumem a dicta-

dura, se precipitam n'.a rui:na. A dictadura romana foi util á cidade sempre que foi 
de accordo com a constituição, e não usurpada pela violencia.» 

O direito de necessidade se depara em quasi todas ·as legislações. 
O SR. CAMPOS SALLES - E' a boa doutrina. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Elle se vê na dictadura romana, nessa maxima 

celebre - videant conaules nequid detrimenti capiat respublica ; elle se vê nesses 
poderes excepcionaes de alguns conselheiros de Veneza para a salvação commum; 
elle se vê na suspensão do habeas-corpus na Inglaterra e Estados Unidos; no estado 
de sitio dos codigos europeus e americanos, na lei marcial e nesse poder de facul-
dades extraordinarias que concentra a suihma do poder - o governo militar. 

Por taes principios, disse bem o nobre sen.ador por S. Paulo-, citando Montes-
quieu, «vela-se por momento a liberdade, como se cobriam outr'ora as estatuas dos 
deuses; isto é, empana-se de momento o brilho do sol para que surja depois fulgido 
e brilhante, como depois das tempestades, nas tardes do inverno. 

Nossa Constituição, por igual, permitte a suspensão das garantias pela decla-
ração do estado de sitio, si em imminente perigo a segurança publica por aggressão 
estrangeira ou commoção interna. 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - YOL. V. 



- 82 

O que é, pois, o estado de sitio? 
O senado sabe a profunda divergencia que se tem levantado neste debate 

sobre a verdadeira noção dessa medida excepcional, e das consequencias oppostas, 
e. que chega cada um segundo a sue. concepção, especi.al; 

Será o estado de sitio o governo de faculdades extraordinarias e jurisdicção 
militar? 

Não temos pela Constituição tal governo ; nem importa o sitio jurisdicção 
militar, porque elle não julga nem condemna. 

Será a lei marcial? 
A lei marcial suppõe a luta travada, a guerra estrangeira ou civil ; e o estado 

de ·sitio não é a paz nem a guerra, mas uma situação intermedia, de paz amea-
çada de perigo imminente, de alarme e sobresalto. 

o SR. AMERICO LOBO - V. Ex. permitte um aparte.? 
O SR. COELHO E CAMPOS - Pois não ! 
O SR. AMERICO LOBO - A constituição diz que ha estado de sitio quando 

ha invasão estrangeira e portanto é estado de guerra. (fla outros apartes.) · ' 
O SR. COELHO E CAMPOS - Respondo ao nobre senador por Minas : a Constitui-

ção autorisa o estado de sitio si ha imminente perigo p ara a segurança publica. 
Si as hostilidades estão abertas, si a luta está travàda, só cabe á força repellir 
a força; já está perturbada a segurança publica, para que ella esteja somente 
em perigo. 

Ü SR: ELYSEU MARTINS dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - V. Ex. não tem razão. Eu me colloco no ponto 

de vista da Constituição. Sei que ha legislação de diversa concepção. A questão 
é, pois, saber si as considerações que expando são ou não constitucionaes... ' 

. O SR. CAMPOS SALLES - S~o correctamente constitucicmaes. 
O SR. CoEr,Ho E CAMPOS - Sli a doutrina constitucional é má, então V . Ex. 

e aquelles que a impugnam prop;mham a reforma do Congresso. 
O SR. ELYSEU MARTINS - l} constituição não manda estabelecer a lei mar-

cial para cortar cabeças. 
O SR. COELHO E CAMPOS - ~i distingo o estado de sitio da lei marcial, como 

pelo estado de sitio cortar cabeç~s? V. Ex. confunde as questões. Ninguem disse 
tal, desde que pela Constituição a~ medidas, quanto ás pessoas, no estado de sitio, 
se limitam á detenção ou desterrp. 

Será. o estado de sitio a suspensão do habeas-corpus? Tem a mesma natureza, 
e teria os mesmos effeitos si o es-pado de sitio não fosse mais lato, mais compre-
hensivo, porque na suspensão das garantias não alcança somente as pessoas, mas 
tambem as cousas e seus consec-,tarios jurídicos. ' 

Por isso definiu notavel publicista o estado de sitio - o estado intermedio 
entre a paz e a guerra, em que se suspendem as garantias por bem da segurança 
publica em imminente perigo, por agressão estrangeira ou commoção intestina, 
ficando, todavia de pé leis , tribunaes, autoridades e as mesmas garantias não 
suspensas expressamente. 

Situação intermedia - o estado de sitio - elle é por seu destino em relação 
á segurança publica em perigo e pela natureza das medidas contra as pessoas» 
antes de tudo uma medida preve11ti:va ... 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO - tyias é tambem de repressão. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - O estado de sitio não julga, não pune; si ha repres-

são é policial, e toda medida policial é preventiva antes que repressiva. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - O desterro não é medida policial. 
O SR. CAMPOS SALLES - O orador está sustentando o principio geral . 
O SR. COELHO E CAMPOS - Si o desterro no caso em questão não é pena, si 

consiste no affastamento temporario do paciente de um ponto para outro do paiz, 
como meio de evitar a perturbação da ordem publica, não póde deixar de ter carac -
ter preventivo; é medida poliçiial, e não propriamente repressiva. 

O SR. VIRGILIO DAM-4.ZIO - ~ntão, a nossa Constituição está errada. 
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O SR. COELHO E CAMPOS - Não está errada ; o legislador falia. a. liguagem 
commum, porque a policia tambem reprime : mas no sentido technico do direito, 
reprimir é julgar; punir suppõe um delicto praticado que a medida policial póde 
não suppor. (Ha outroa apartes). 

Quando digo o estado de sitio de nattireza preventiva, quero dizer que sua 
declaração póde dar-se antes de coropromettida a segurança publica., quando ella. 

, está em perigo, ameaçada, mas ainda não existe um facto delictuoso, um crime 
capaz de perturbal-a. . 

E' por isso quenão posso prestar o roeu voto ao projeqto do roeu illustrado 
amigo senador pelo Rio Grande do N arte, que revela concepção diversa, assimilando• 
se o systema francez ora. de modo mais acentuado, ora recuando de suas medidas 
complementares. · 

E' assim que a lei franceza de 3 de abril de 1878,modificando a lei qe agosto de 
1849, faz a declaração do estado de sitio dependente da insurreição armada. O 
projecto do nobre senador pretende mais que essa · insurreição seja por dez mil 
homens concertados, reunidos , e armados, para que se caracterise a commoção. 

Consequentemente a lei franceza institua tribunaes milit!l'res porque decla-
rando o sitio, ha já um delicto e delinquentes a reprimir, isto é a julgar, e punir. 
Recua o illustre senador do systema francez não constituindo, não querendo taes 
tribunaes. 

Senhores, que procedimento poderá ter o governo, util, efficaz em presenç!L de 
dez mil conspirados reunidos e armados? 

O SR. CAMPOS SALLES - Depois de estabelecida a luta, é que hade empregar 
medidas de prevenção ! 

O .SR. COELHO E CAMPOS - Deante da força, só resta empregar a força : vis vi 
repellitur ; a declaração do sitio será ainda conv<;iniente, maa não é iv.edida da occa-
sião ; porque, na hypothese, o que ha a fazer é combater ·os rebeldes, punil-os, cás 
tigal-os. Dahi a necessidade da acção prompta da justiça e a jurisdicç~o e tribunaes 
militarei;1. 

Mas o nobre senador, que em seu primeiro discurso achou plausiveis esses 
tribunaes em França e :qa Prussia, é inconsequente quando não os admitte. em seu 
projecto, desde que assimilou-se o systema daquelles paizes, quanto a declaração 
do sitio, e de modo até mais accentuado. 

Comprehende-se que assim disponham as citadas leis francezas : 1° po1,que 
a lei de 1849 regulamenta a Constituição de 1848, art. 106, que não define o estado 
de sitio e dispõe apenas que uma lei estabeleça os casos delle, sua fórma e effeitos. 

A lei de 1878 limitou-se a modificar aquella lei de 1849. 
2° porque, por tradição franceza, o estado de sitio é o estado de guerr~ ; foi, 

quando invadido o territorio da Republica Franceza, por tropas rnimigas, no secnlo 
passado, que a suspensão das garantias foi decr"jtada com essa · denominação. 

Releva, entretanto, desde já notar que esta concepçã0 não é geral em França, 
onde, como mostrarei, publicistas ha que consideram o estado de sitio como medida 
de prevenção. ' 

Gomprehende, porém, o Senado, que o nosso caso é outro : 1° porque nossa 
Constituição, art. 80, estabelece os casos em que poderá ter Iogar 'º estado de· sitio, 
e nenhuma lei regulamentar póde alterai-os; 2° porque esta sua disposiçãio não 
foi calcada sobre a legislação franceza, e antes sobre a Constituição Argentina e 
outras consimiles, e portanto pela intelligen,cia destas, pelos seus commentadores, 
é que deve ser entendido aquelle art. 80. ' 

Isto é evidente, si se attende a que em França o estado de sitio é determinado 
pela insurreição armada ; e, entre nós, como na Republica Argentina, quando a 
segurança publica em perigo, por commoção intestina. 

O Dr. Alcorta, em sua importante obra, Las ga;rantias constitucionales, 
escreve (l~) : 

« A ordem publica se commove ou no caso de um ataque exterior, ou no de 
uma commoção rntestina. 
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« Tem-se discutido si o ataque exterior ' ou a commoção interna devem ser · um 
facto reale effectivo, ou se basta que haja um perigo inuninente de que se produzam, 
para. que a medida seja legitima, para que os poderes publicos se achem no caso de 
dictar uma disposição tão grave,que importa suspender as garantias constitucionaes. 

• 11 A' meu ver, a faculdade de declarar o estado de sitio é umâ faculdade de que 
pôde usar-se não só no momel).to do ataque ou da commoção, sinão coin mais 
efficacia, e quiçá mais propriedade, para prevenir essa commoção ou ataque fóra 
do legar em que a situação violenta se tem produzido. ,, 11 

Será verdadeira a doutrina que considera o estado .de sitio como medida pre-
ientiva? · 

Parece que sim, Sr. presidente, ou se consulte a jurisprudencia das nações, 
ou se attenda ao destino e natureza das medidas, ou aos casos e exemplos verificados. 

Começando pela · França, veja-se este trecho do parecer de Fourtanier nas 
Camaras francezas, sobre o projecto da lei de 1849 (lê) : 

" Si para declarar o estado de sitio deveramos esperar que uma luta homicida 
ensanguentasse e a guerra civil levantasse sua odiosa bandeira, mal diriamos a 
imprevisão da lei que, encadeando nossas vontades, nos impuzesse o dever antes 
de ·agir, de presencear impotentes a realisação das mais desoladoras calamidades 
publicas. .. . 

"··· Quem poderia desconhecer que, quando estas crises desastrosas vão produzir-
se, é mais politico e n:iais prudente prevenil-as pela promptidão e a energia das reso-
luções do que t\)r que reprimil-as pela força das armas? ,, 

Jules Grevy manifestava estas mesmas idéas, quando, na discussão do projecto, 
se oppunha á jurisdicção militar,sob o fundamento de que pelo estado de sitio apenas 
passam para os commandantes militares os poderes de policia e malllutenção de 
ordem. 1 

Si consultamos a jurisprudenci31 ingleza, eis cqmo pensam os seus jurisconsultos 
quanto á natureza do estado de i>itio nestas palavras attribuidas ao eminente 
Gladstone (lê) : 

11 Esta medida (a suspensão do habeas-corpus) é uma faculdade preventiva 
conferida especialmente para prevenµ os perigos, e isto por uma razão muito simples, 
porque, quando a revolução tem levantado seu pendão, quando é preciso repellir 
a força com a força dasj armas, e que se toma aos rebeldes e sediciosos pela 
força, então se os entrega ao juiz comp'etente para que lhes applique a pena que 
designam as leis. ,, 

E' a mesma a jurisprudencia norte-americana, onde taes principies se colligem 
de uma lei de 1795 autorisando a mqbilisação das milicias para garantir a segurança 
publiba ameaçada de perigo .. . e vem claramente expostos na carta de Lincoln de 
13 de junho de 1863. ' 

Em Hespanha, a lei de 20 de aqril de ].870, regulamentando o art. 31 da Consti-
tuição, falla desse estado de prevenção e de alarme - para distinguir da lei marcial, 
estados ambos de que ella se occupa. A lei de 1874 modificando-a, não alterou, 
todavia, a natureza peculiar da medida. 

Por taes principies entendia o Dr. Sarmento, senador argentino em 1875 : que 
o estado de sitio nada tem que ver cqm a guerra; é uma medida preventiva para; que 
não se estenda, si é a guerra civil, e para que não haja traidores que communiquem 
ao inimigo os planos do governo, si é uma guerra nacional... O estado de sitio é para 
os paizes leaes, para as provincias que estão submettidas ao gove:vno, e não oppõem 
resistencia, simplesmente como precaução. 

·A natureza das medidas e o fim dellas não fazem sinão reflectir a doutrina 
exposta . 

Pelo art. 80 § 2° da Constituiçãq o Poder Executivo só poderá tomar estas duas 
medidas : a detenção em logar nãq destinado aos réos de crimes communs, e o 
desterro para outros sities do territqrio nacional. 

A detenção ou o desterro, nestE/ caso, não é castigo, não é pena ; o estado de 
sitio não julga, não condemna ; porque, diz Bluntschli, o poder dictatorial, em geral, 
não pôde crear direito novo, ou p~1ir sem jµlgamento. 
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. . Diz a Constituição argentina art. 23 : " Ta;mbem, durante essa suspensão, não 
poderá o Presidente da Republica, condemnar por sj. nem applicar penas. Seu 
poder se limita em. tal caso, quanto ás pessoas, a detel-as ou a transladai-as de um 
ponto para outro da confederação. ,, 

De accordo dispõem as Constituições do Chile, Bolivia, Uruguay e outras ad 
instar da jurisprudencia geral. 

Ora, si taes medidas de repressão, na phrase da Constituição, não são penas, 
não podem ser sinão policiaes ; não ha situação intermedia, e não teriam justificação 
sinão a esse titulo. 

Vem em confirmação da theoria expo,sta, entre muitos, dois casos que referirei 
de declaração do estado de sitio. 

Em 1870, declarado o estado de sitió na provincia de Corrientes,pela rebellião 
de Lopes Jordão, tratou-se de estendel-o á provincia de Santa-Fé,onde se manifestava 
o contagio de commoção. 

Interessante discussão se travou no congresso argentino, sendo victoriosa a 
opinião do senador Avellaneda,que dizia assim (lê): ... " desconhecer que a faculdade 
do estado de sitio é uma faculdade preventiva, é desconhecer sua natureza, é des-
conhecer .que ella se dá para evitar os grandes perigos, para evitar que os que cons-
piram possam reunir-se e causar grandes males.Assim, a faculdade do estado de sitio 
é para exercel-a precisamente com os que sympathisam com a revolução, com ds 
que podem offerecer-lhe recursos, ou enviar-lhe auxílios, afim de evitar que sua 
acção perniciosa possa fazer-se sentir. E' só com este fim que teem exercido esta 
faculdade todos os governos, tanto os da Europa, como os da America. 

" E' um facto resolvido pela legislação e jurisprudencia americanas que· a 
ameaça do perigo imminente. importa tanto como o facto mesmo para o exercicio. 
desta faculdade. ,, 

Factos similhantes teem-se repetido na Republica argentina, e que não referirei 
para não abusar da attenção do senado (não apoiados) e para que não se diga que são 
praticas daquella republica. 

Citarei um caso de outra origem, de origem france'.Za : o estado de sitio declarado 
na colonia de Guadeloupe em 1850, no dominio da lei de 1849, aproposito dos nume-
rosos incendios naquella colonia produzindo grande alarme e sobresalto na população 

A corte de Cassação, sempre severa na approvação dessa medida extraordinaria, 
achou bem cabido e opportuno o estado de sitio em Guadeloupe, pelo imminen.te 
perigo, que, por taes incendios, corria a segurança publica na colonia. 

Não é que seja caso de 'suspensão de garantias a occurrencia de crimes particu' 
lares, ou , sempre que soffra a segurança publica. . ' 

Não. E' preciso que esses crimes produzam perigo tão grave ou tão profunda 
commoçâo, que o governo, responsavel pela ordem, tenha razão de suppor irisuf-
ficientes os· meios ordiriarios a seu alcance. 

'J'rago estes factos para mostrar que não é só quando se produz a commoção 
interna ; mas bastam factos por sua gravidade capazes de produzil-a para que possa 
o governo uzar constitucionalmente desta medida excepcional. 
· O SR. CAMPOS SALLES - Muito bem. 

Ü SR. COELHO E CAMPOS - Isto posto, parece justificado o meu desacordo do 
projecto do honrado senador cujos talentos e estudos reconheço e admiro, e o 
apoio que presto ao projecto substitutivo das commissões, salvo alguns retoques 
indispensaveis. , 

O projecto do illustre senador pelo Rio-Grande do Norte contravem aos 'prm-
cipios constitucionáes; não tem fim pratico e annulla as vantagens do estado de sitio. 

E' contra os princípios constitucionaes, por que suppõe a presença de 9,ez mil 
homens reunidos e armados, para que dê-se a commoção; o que quer dizer a revo-
lução na rua, a guerra civil, que pôde e deve ser repellida, combatida; mas que não 
se pode já prevenir. . 

Pela Constituição não é preciso a insurreição armada ; b1tstam factos graves 
que façam commoção, pondo em risco a segurança publica, para que se suspen-
dam as garantias. 
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Na hypothese do projecto do illustre senador, situação dolorosa em que só resta 
vencer ou ser vencido, perde o estado de sitio o seu caracter benefico, principal ; 
porque a prevenção da luta, a conjuração da guerra e do derramamento de sangue 
já não teem razão de ser. 

Si factos attestam a ameaça grave de uma commoção, neste caso, como no da 
invasão estrangeira, o governo não ha de esperar que a invasão se faça, que os 
inimigos se ponham em acção, porque antes disto já ha um perigo imminente. 

Si se trata.sse de insurreiçã,o, si fôra a palavra empregada pela Constituição, 
diz um publicista, esta faculdade consignada seria sem fim pratico; porque que é 
uma revolução? E' uma sublevação armada, é uma provincia que se põe em 
armas para resistir ás autoridades da nação. Si tal tem ella feito, passando por cima 
de suas autoridades locaes, tanto vale para os fins da lei; porém, em todo o caso, 
essa provincia está sob o imperio de uma repellião; então a força armada do 
exercito nacional póde combatei-as e vencel -as, e então não é necessario o estado 
de sitio ; porque impera a lei militar alli onde a provincia, se converte em campo 
militar. Quando falla de commoções interiores, a Constituição não se refere a isto, 
si não a esses crimes que acompanham as grandes revoluções armadas ; porém que 
não é a rebellião. O meio indirecto-é remover um individuo para outro ponto, 
para tii-al-o do centro em que age, é a remoção de uma pessoa que se sabe estar 
conspirando, porém de que n ão ha bastantes provas para julgal-o. 

Si o projecto, de um lado, não tem fim pratico, porque suppõe a lucta, a guerra 
·em acção, por outro lado annulla em sua applicação as vantagens do estado de sitio. 

Porque, por exemplo, ha de verificar-se a commoção, quando dez mil homens 
em armas, e não sómente seis ou oito mil? Seis mil homens em armas em certos 
logares não commovem mais a segurança publica do que dez mil em outros? O 
perigo não seria de maior gravidade por seis mil homens armados em Sergipe, Rio 
Grande do Norte, ou Alagoas, do que dez' mil na Capital Federal? E porque appli-
car o estado de sitio aqui onde existem outros e poderosos 'recursos de defesa, e 
não alli onde esses recursos falham? 

, Em França se requer a insu;rre1çao armada para o estado de sitio, sem que 
todavia se fixe o numero dos in13urgentes ; na Prussia, tão citada pelo nobre 
senador, do mesmo modo. Em outros paizes o systema é outro. O projecto, que 
combato, neste ponto é sem preceçlentes. 

Afinal o que succederia si este projecto fosse lei? A força de restricções para a . 
suspensão das garantias constitucionaes, ficariam a ordem e segurança publicas 
sem garantias, preferind,o-se aguardar o conflicto em vez de conjurai-o, e deixàr 
rebentar a guerra civil coro tedoa os seus horrores, antes que sopitar por medidas 
preventivas os actos preparatorios della (Apoiados). · 

Não, Sr. presidente, isto não póde ser. A política e a humanidade protestariam 
contra esse liberalismo de leis que trouxessem essas consequencias da imprevidencia. 
(Apoiados.) 

Salvo si se entende que, ante13 do conflicto, as medidas ordinarias, a policia, 
a força publica, a legalidade em ~umma bastariam para tudp sopitar e prevenir. 
De accordo si forem taes recursos sufficientes. Mas si não bastarem para evitar a 
accumulação doey ele,mentos explosivos, e a revolução? , 

Ora, não é admissivel que a nepessidade das medidas excepcionaes e sua oppor-
tunidade tenham outro juiz que nãp os poderes publicas, mormente aquelle princi-
palmente respon11avel pela ordem e seguridade publica. 

A lei deve dispor em termos geraes e não manietar o executor;de modo que seja 
impossivel a sua acção no momento por ventura mais opportuno . 

. O projecto, portanto, é insustentavel. 
Rasão tiveram as commissões çle constituição e justiça, apresentando o substi-

tutivo que se discute. . 
, Não ha negar a sua preferencilj-, como doutrina, como principio Iegal '"e medida 

de segura,1ça. ' ' 
Como doutrina, elle consagra a noção mais geralmente acceita do estado de 

sitio pela jurisprudencia moderna. 
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. Como principio legal, elle traduz com fidelidade o preceito constitucional no que 
interessa ao estado de sitio, declarado pelo Poder Executivo, na ausencia do Con-
gresso. 

Medida de segurança, elle provê efficazamente á ordem publica, si ha commoção, 
ou si ella corre im:mi..nente perigo pelos factos capazes de produzir a com:moção, já 
prevenindo-os para que não se realisem, já combatendo-os prompta e energicamente, 
si em via de realidade, sem restricções desca):iidas, independente de circumstancias 
casuisticas, deixando á apreciação e responsabilidade do governo o emprego e oppor'-
t,unidade das medidas de excepção, para que não sejam an.nuladas e antes produzam 
os effeitos desej adoB'. · 

ALGUNS SRs. SENADORES - Muito bem. 
O SR. COELHO, E CAMPOS - E todos esses predicados reune o projecto por 

medidas preventivas, sem cont1ictos, sem excessos, sem conselhos ou tribunaes 
mili~ares, sem esse cortejo de providencias das leis franceza e prussiana, que 
miram o estado de guerra, a luta armada, que já não são essa situação intermedia 
entre a paz e a guerra, que caracterisa o estado de sitio. 

Pela declaração do .estado de sLtio, quando muito, pas~arri as funcções policiaes 
das autoridades civis para os commandos militares; não ha, porém, jurisdicção 
militar, porque o estado de si~io não julga, não condem:na. ' 

O golpe de Estado de 3 de novembro, si foi um a,ttentad'.o pela dissolução do 
Congresso ; si, fóra dos tramites constitucionaes, se propunha á reforma de artigos 
da Constituição; foi de uma inepcia violenta e deploravel instituindo o tribunal 
militar. 

Não tem esta faculdade o Poder Executivo ao decretar a suspensão das garan-
tias pela declaração do sitio ; quanto ás pessoas, elle só pód~ deter e affastar do 
ogar, medidas que não são penas e que, pois, não precisam de tribunal para decre-

tal-as. 
Diz-se que o estado de sitio importa suspensão das garantias cons~itucionaes, 

e que uma dellas é a jurisdicção ordinaria, pelo que podem haver tribunaes mili-
tares. 

Póde bem ser, si o sitio não é declarado pelo Poder Executivo, que tem limites 
nas medidas quanto ás pessoas; si elle é declarado pelo Congresso, que em sua 
resolução póde usar da latitude imposta "pelas circumstancias, e quando ha luta 
aberta em estado de guerra. 

Mas, neste caso, impera a lei marcial, e não mais estado de sitio, que é, por 
aquella, absorvido. · 

Cessa o estado de sitio, diz o Dr. Alcorta: 1°, . de direito, pelo transcurso do 
pr11130 de eua duração ; 20 de facto, si, cessa o perigo e a autoridade o declara ; 
3°, pela lei marcial, que sinão extingue, todavia absorve o estado de sitio. 

Cellier,, entretanto, \iiz illusorio o sitio sem jurisdicção militar, ou tribunaes 
militares. E' que o illustre publicista se colloca no ponto de vista da legislação 
franceza, aliás combatido por Jules Gre"Y, Fourtanier e outros; e que, além do mais, 
não é o ponto de vista do nosso direito constitucional e, em geral, dos codigos euro-
peos e americanos. 

Q SR. CAMPOS SALLEB - Apoiado. 
O SR, COELHO E CAMPOS - Passo, Sr. presidente, a considerar a segunda parte 

do art. 1°, que trata, embora sob aspecto restricto, da extensão da faculdade do 
estado de sitio. 

Antes disto, porém, observarei que essa facul<i;ade1 quanto a suspensão das 
garantias cons~itucionaes, se estende ás pessoas ll ás cousas e aos direitos inherentes 
áquellas ou á estas. 

Por isso não foi sem estrllonheza que ouvi, ha dias, o illustre senador pelo Ceará, 
o Sr. Theodoreto Souto, tomar-se de espanto e indignaÇão na censura feita é.menSfl-· 
gem do Sr. Vice-Presidente da Republica, quando este disse que nas medidas toma-
daa pelo estado Ç.e sitio não teve necessidade de affectar a propriedade. 

Achou S .. Ex. que o Sr. Vice-Presjdente da Republica si att~ibuiu o ,direito de 
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confisco, arbitrio inqualificavel, absurdo de grosso quilate, sem attender que em 
tal caso não ha confisco, e quando muito sequestro como necessidade de defesa e 
para conter os conspiradores, por seus recursos em seus meios de acção. 

Aquillo que o honrado senador pelo Ceará considera um absurdo, um dislate, 
é uma verdade trivial, que resulta da generalidade da faculdade da suspensão das 
garantias, entre as quaes se comprehende o direito de propriedade, é sustentado 
pelo Dr. Alcorta e outros distinctos publicistas que tratam do assumpto. 

Si a suspensão das garantias se faz pelo Presidente da Republica, a limitação 
unica é a que se vê no art. 80 § 20 quanto ás pessoas, inferindo-se ao contrario a 
suspensão das outras garantias não limitadas expressa ou implicitamente pela natu-
reza mesma do estado de sitio. 

A questão, porém, de que especialmente trata a segunda parte do art .. lo do 
substitutivo das commissões, é: si as immunidades parlamentares se acham compre-
hendidas nas garantias constuticionaes suspensas pelo estado de sitio. 

Não teria a accrescentar ao que sobre a materia tão proficientemente adduziu 
o nobre senador por S. Paulo no sentido de affirmativa, si não fôra a insistencia com 
que outros Srs. senadores defendeiµ a negativa. 

O honrado senador por S. Paulo disse bem : a mesma collocação do art. 80, 
~utorisando a suspensão das garantias constitucionaes depois que em artigos ante-
riores a Constituição estabeleceu as differentes garantias, é prova de que aquelle 
artigo as comprehende todas e portanto as immunidades parlitmentares. 

Salvo si se entende que a immunidade parlamentar não é garantia constitu-
cional, o que não se póde dizer com fundamento. Não é garaatia individual, sem 
duvida, mas garantia de funcção, e tanto uma como outra ·estabelecidas pela 
Constituição e portanto garantias constitucionaes. 

E' sob essa denominação de garantia constitucional dos representantes, que 
a constituição do Chile exclu~ as immunidades parlamentares das garantias sus-
pensas Pelo estado de sitio. ' 

E' a constituição chilena, c~o meu conhecimento, a unica que faz tal excepção : 
todas as outras, da Europa ou da America, como a nossa, não distinguem, e por-' 
tanto comprehendem entre as garantias suspensas essas immunidades. 

Na Inglaterra e nos Estajos Unidos é isto expressq. Nada adeanta em con-
trario a observação do nobre senador pelo Rio Grarlde do Norte, l:le que nJstes 
paizes njio se suspencj.e o hab~as corpus sem lei do parlamento ou autorisação do 
Congresso '; a questão em si fiQa a mesma; a immunidade se suspende, si suspen-
so o hftb,eas-corpus : este é o Rrincipio: 

Tambem entre nós o Conp-esso é que declara o estado de sitio e, na ausen-
cia delle, o Po\fer Executivo, ad 1·eferendwm do Congresso. 

Si, como disse, afora a cqnstituição do Chile, as mais constituições do velho 
e · novo cpntinente njio distingJlem, µão exceptuam as immvrnêlad~s parlamel:\tBr-
res, n!Lo vejo como entender-se de modo diverso o art. &O; 'generioo e indistinc· 
to, ~e nos~a Constituição de .24 de fevereiro. ' · 

O nobre senador, partindo de que a immunidade destinada ao bel!l 'publico rlão 
tem razão de ser quando utilisa,da para o ma~ social, admitte a suspénsãó' da immu- . 
n~dade si apanhado o deputado ou, senador en\. flagrant'e com as arrhas nas W.ãos, 
e1;Il luct11- cbm ·a força pµblic11-. ~·· Ex. está claro, collooa-se no' ponto de vista do seu 
projecto quanto a opportunid!j<le da declaração do sitio. 

Mas si o estado qe sitio 11óde verificar-se antes da insurreição, c;iu lucta á 
mão arrµ,ada, ~i a immunidade destinada 'ao bem não subsiste par!)- o mal publico, 
como deixar o representante s~io e salvo, impune, si elle é o cabeça do motim, a 
~a da sediç,ão, que pr\l,duz a commoção? (Trocam-s~ apartes.) · ' 

Observa o honrado senador pela Bahia, que, serido o Congresso a juiz dó estado 
de sitio, e, portanto do Preside11te da Republica, que o declara, 'ficaria livre a est'e . 
aff astar os s,flUS j uizes. 

·Invertendo os termos da 9uestão, eu direi : E · como permittir que seja Juiz 
do es~ado d~ 

1

~itio o deput'ado oµ senador que, 'oorlspirandb, déu causa a suà:'decla-
ração? 
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O \JR. VmGILIO DAMASIO - Si for em maio:r.ia é a nação que representa.; em 
minoria, ha de ser vencido pela maioria. (Apq;rtes.) 

O SR. ARISTIDES LOBO - Mas em todo o caso, essa hypothese não é constitu. 
cional, é revolucionaria. (Ha outros apartes.) 

O SR. COELHO E CAMPOS - Essa hypothese da maioria do Congresso attingida 
pelo estado de sitio, quando esta conspira, não é legal, porque é a revolução. E si 
o Presidente da Republica tambem representa a nação, não vale que a maioria 
do Congresso a represente para que se diga que é a nação que apoia a sua conspi-
ração. 

Si porem, é um ou outro representante - si é a minoria que conspira, como 
ficar immune para ser juiz em acto em que é parte? 

O SR. VrnGILIO DAMASIO - Não ficam isentos. Immunidade não é impuni· 
dade. Elles teem o seu juiz natural que é a propria Camara. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Mas então a propria Camara os chamará ao seu 
seio, não approvando o estado de sitio, ou suspendendo os seus effeitos, em todo 
ou em parte. 

o SR. VIRGILIO DAMASIO dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Mas como? Como deixar de ser juiz do estado de 

sitio o representante que foi causa, mas immune, si elle não póde ser processado 
sem licença de sua Camara, si não fica suspenso das funcções sinão qu·ando 
pronunciado? 

Como sua camara poderá consentir no processo, si este é acto do Poder Judi-
ciario, si o Congresso é que primeiro, approva ou não o estado de sitio,e em conse-
quencia é que tem logar a acção judicial? 

Como no exercicio de suas funcções deixa o representante de conhecer do 
estado de sitio, si antes do processo, si suspeição ha é moral, e deste só elle é juiz? 

De mais, não comprehendo como, quando toda a população soffre. a pressão, 
o vexame de suspensão de garantias por facto em,que é parte certo numeno apenas 
dos seus membros, porque não ha de soffrel-a o deputado ou senador que conspira 
ou faz sedição, só porque •é representante da nação? (Apartes.) 

A immunidade parlamentar, si é um privilegiá no interesse do bem publico, 
não póde ser o salvo conducto do crime contra às instituições, para que quando, 
por bem destas, são suspensas as garantias, não fique ella tambem suspensa. 

Não pretendo mais liberdades e garantias para meu paiz do que aquellas que 
consagram nações cultas e mais adeantadas. 

Receio, temo que tan.to liberalismo hão venha a ser licença. (Apoiados.) 
Argumenta-se com o abuso do Poder Executivo. E ' onde está o Congresso 

para cohibil-o, restituindo as garantias e responsabilisando? • 
O SR. VrnGILIO DAMAsIO - Pois não ! 
o SR. COELHO E CAMPOS - Pois não! diz o honrado senador. Ah! s. Ex. repalie 

a razão de ser d~ governo republicano ; porque, 'si a verdadeira republica é a demo. 
cratica, é assento e base della a responsabilidade. ' 

O SR. VIRGILIO DAMASIO - ·Quero justamente a responsabilidade, mas na fórma 
da Constitu:ição. 

O SR. CAMPOS SALLES - V. Ex. quer mais do que a responsabilidade, quer 
eliminar a autoridade. o SR. VIRGILIO DAMASIO - Não ha tal. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Pois a responsabilidade na fórma da Constituição 
é ·esta a que alludo, de quando suspensas as garantias, suspensas as immunidades, 
sob a garantia de responsabilidade do Poder Executivo e do Congresso, que conhece 
do seu acto. (Ha diJversos apartes). · 

Esta insistencia dos nobres senadores faz -me lembrai a observação judiciosa 
de um economista que, depois de aconselhar as precauções •todas contva os abusos 
dos bancos emissores, adeantou que, si se queria de todo ponto eliminar a possibili-
dade do abuso ou insuccesso, ó remedio seria eliminar a instituição, isto é, acabar 
com os bancos. 
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Si não valem as precauções rasoaveis da lei, si a responsabilidade legal e moral 
do Poder Executivo, si o Congresso, em sua missão fiscalisadora, não são garantias 
pela possibilidade ainda do abuso, s6 resta um alvitre: é eliminar o estado de sitio. 

O S:a. CAM:POS SALLES - Apoiado. Ou o estado de sitio, com0 dev~ ser, ou seo 
elimine. (Ha outrosapMtes). 

O S:a. COELHO E CAM:POS- Só ha dous caminhos: ou regular o estado de sitio, 
como a Constituição estabeleceu e os povos praticam, ou reformar a Constituição, 
eliminando o estado de sitio ... 

O S:a. VmGILIO D.AMASIO - Era melhor. 
O S:a. COELHO E CAM:Pos .. deixando a causa da patria, a salvação publica em 

momentos criticos, á mercê das circumstancias, isto é, á impotencia talvez dos 
recursos ordinarios do governo, ou á benignidade e discrição dos petroleiros e 
anarchistas, como a Constituição estabeleceu e os povos praticam, ou reformar a 
Constituição eliminando o estado de sitio ... 

O S:a. CAMPOS SALLES - Muito bem. 
O S:a. COELHO E CAM:Pos - Era melhor ... diz o honrado senador. Pois bem, 

reforme-se a Constituição, já que, pelo atraso de nossa educação política, a respon-
sabilidade é cousa vã, um sonho talvez, e não podemos manter princípios e institui-
ções que dependam della. Si não conhecesse o espirit© republicano do illm1tre senador. 
poderia ver em suas palavras a condemnação da Republica. (Trocam-se apartes) 

Mas não ; espíritos praticos, sabemos que, si o estado de sitio não estiver na 
lei, o poder responsavel pela ordem deve ás vezes inventai-o; J1lOrque, si a segurança 
publica é o primeiro dever do governo, si falham os meios ordinarios, são illegaes 
mas legítimos os extraordinarios. 

Ora, porque obrigar o governo a ferir a lei estabelecendo a seu arbítrio o estado 
de sitio, dependente de um bill de indemnidade ; em vez de autorisal-o por lei, 
medeante su11J responsabilidade? 1 

Afinal, Sr. presidente, si deputados e senadores não querem ser attingidos pelo 
estado de sitio - é não commette.rem crimes, perturbando a ordem, a paz publica 
por sedições e conspirações, quando para as manifestações de seu patriotismo teem 
a tribuna, a imprensa, os comicios 'populares. 1 

!mm unidades para a desordem... não comprehendo. 
ALGUNS S:as SENADORES - 4\.poiado. 
O S:a. COELHO E CAM:Pos - Yolvamos agora á parte' do projecto subsvitutivo 

que entende com os effeitos do estado de sitio. ' 
1 Bluntschli, notavel publicist\l< citado pelo illustrado .se,nador, depoi,s de refe-

rir-se ·Íí, extensão das faculdades e medidas do estado de sitio, accrescenta que 
estas medidas teem limites naturaes, como a sua proporcionalidad13 á gravidade 
da situação excepcional, que ell~ sejam provisorias e n,ão definitivas, a respon-
sabilidade legal, e a cessação clell.as si cessa o perigo. 

Em relação á cessação, elle addiJia que a,lgumas legislações limitam de ante-
mão o tempo da dictadura para ql:fe ella não ·se enthronise. O a11t. 80 prescrev,e a 
fixação de um tempo determinado ao estado de sitio. 

Os arta. 5° e 6° do substitutivo que se discute procuram dar modalidade pratica 
ao preceito constitucional. 

Dizem estes artigos. (LB). 
E' contra taes disposições q-q.e a opposição tem assestado as suas melhores 

baterias. 
Como autorisar o Poder Exec'ltiyo a prender e a desterrar por seis mezes, sem 

processo, contra todas as leis em vigor? Como, levantado o sitio, permanecerem 
ainda os seus effeitos, quando o esi{ado de sitio é levantado si desapparece o perigo 
e, portanto, quando não teem mai~ razão de ser as medidas excepcionaes empre-
gadas? E' o que diz a · illustre oppqsição. 

Uma apreciação mais detida cpnvence da inanidade de taes apprehensões. 
Antes de tudo, não· admma qµe possa a autoridade prender e desterrar fóra 

dos casos da lei, porque essa ·autorisação excepcional é .feita quando suspensas as 
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garantias, no interesse da segurança publica, que pôde exigir o emprego dessas 
medidas violentas, excepcionaes. · 

Depois, essas medidas são aquellas mesmas previstas no art. 80, § 2°, e de moqo 
mais liberal, porque fixa o maximo de seis mezes para sua duração, que, pela Consti-
tuição, póde ser de maior prazo. 

A disposição do art. 5°, apparentemente muito odiosa, é todavia mais liberal 
que a Constituição, mas commette a inconsequencia de autorisar a prisão por seis 
mezes, quando o sitio póde ter maior prazo. E, neste caso, como fazer? Soltar os 
detentos quando o perigo con'tinua? Submettel-os a julgamento nos tribunaes, 
antes que o Congresso conheça do facto, occasionando porventura decisões antago-
nicas, como mostrarei? Não é possivel. 

Não me repugna a disposição do art. 5°. Em Inglaterra, o juiz de paz, si algum 
turbulento não presta fiança, o desterra por quinze dias. A lei de 11 de outubro 
de 1836, declarando a suspensão das garantias no Rio Grande do Sul, autorisou 'º 
presidente da provincia a prender em certos casos por um anno sem processo. 

O que me parece é a disposição inutil, quando ella se acha perfeitamente .com-
prehendida no art. 6°, inquestionavelmente mais racional, quando limita os effeitos 
do estado de sitio aos implicados ríelle, por bem de restituição das garantias á parte 
ordeira e sã da população, .que não deu causa á suspensão das gal.'antias. 

à questão é esta : com o affastamento de certo numero de indivíduos, por deten-
ção ou desterro, cessa o perigo da segurança publica, que a presença de taes indiví-
duos compromettia. 

'Nestas condições, suspender b estado de sitio em absoluto é collocar taes indi-
viduos no meio de que foram tirados por perigo da ordem. Logo, para que taes 
indivíduos não voltem, por causa delles é preciso continuar o sitio e conserva!.' toda 
a população sob a pFessão da suspensão das garantias. O que faz o art. 6°? Suspende 
o estado de sitio, deixando apenas subsistentes as medidas empregadas contra os 
individuos suspeitos até que cesse o perigo do seu retorno. 

Acho isto justo. 
Pois uma população, como a desta capital, de 700 mil almas, ha de ter as 

gaFantias suspensas por mezes dilatados só porque algumas dezenas de cidadãos 
detentos ou desterrados, levantado o estado de sitio, podem, voltando, perturbar 
a tranquillidade publica ? ' ' 

O 'SR. VIRGILIO DAMASIO - Continua o perigo? 
O SR. COELHO E CAMPOS - A serem restituídas de logo as garantias, póde 

haver perigo. ' 
Os SRs. VIRGILIO DAMASIO E CAMPOS SALLES dão apartes. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Si não houver perigo, cessarão tambem as medidas ; 

são restituidas as garantias a todos. 
Mas, si.houver perigo, é justo que soffra toda a população pelos delictos ou faltas 

de alguns dos seus membros? E a lei que decretou a suspensão das garantias contra 
todos não póde limitar os seus effeitos a uma parte sómente, isto é, áquelles sómente 
cuja presença desafia os perigos da segurança, publica? Quem pôde o mais não póde 
o menos? 1 

Os SRs VrnGILIO DaMASIO E CAMPOS SKLLES dão apartes. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Replica-se que neste caso suspenda-se o estado de 

sitio e submettam-se os sediciosos ao julgament0 pelos tribunaes. · 
Quando isto fosse jurídico, não seria político. Em casos taes a medida de 

mais effeito é o affastamento dos suspeitos do meio em que, pelas suas relações, 
compromissos, influencia e recursos, podem perturbar a segurança publica. 

O julgamento no momento, ou logo depois, traria resultado contrario, porque 
a presença dos principaes chefes, a sympathia dos seus adeptos, o apoio que se lhes 
procuraria dar em seu soffrimento, a discussão da causa, nem sempre com pro:vas 
suflicientes, a 01bsolv,ição provavel, - p0is que o estado de sitio não. suppõe o 
crime cm1summado,-a impunidade consequente, seria tudo compromettedor do~ 
interesses da ordem. · 



Em tal caso compreheude-se que é de mais effeito o affastamento temporario, 
como medida de policia, do que o julgamento. 

O SR. VIRGILIO DAMAsro - Mas onde colloca V. Ex. o poder judicial? Elimina-
º ou averba-o de suspeito? 

Os SRS CAMPOS SALLES, ELYSEU MARTINS E OUTROS dão apartes. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Terei occasião de dizer quando chega a vez do Poder 

Judiciario, e verá V. Ex. que, nos limites de suacompetencia, não 0 elimino, nem o 
averbo de suspeito. 

Por agora adeantarei sómente que emquanto existe o estado de sitio ou perma-
necem as medidas tomadas em consequencia delle, não se póde dar a acção judicial. 

Nem o nobre senador pela Bahia, que diverge nesta parte do projecto, que faz 
depender a commoção da reunião armada de 10.000 homens,. - e pelo contrario 
opina pelo projecfo das commissões -, póde coherentemente pretender que seja 
preferivel o julgamento, e não a continuação das medidas, pelo levantamento do 
sítio, quando S. Ex. sabe que, pela doutrina que adoptamos, mesmo sem o crime 
consumado póde decretar-se o sitio, e, portanto, sem materia ainda para o julga-
mento e condemnação. 

O SR. V~RGILIO DAMASIO dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Si assim é, como preferir o julgamento pelos tribu-

naes, logo que levantado o estado de sitio, em vez da continuação dos seus effeitos 
contra os suspeitos sómente, por bem da ordem e para que sejam restituidas as 
garantias á parte innocente da população? 

Seria nada menos que comprometter os interesses da ordem publica, ou vexar 
mutilmente uma população ordeira contra todos os principios de justiça. 

Os SRS VIRGILIO DAMASIO E CAMPOS SALLES dão apartes. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Diz, entretanto, o honrado senador pela Bahia 

repetindo um argumento do n©sso illustrado collega pelo Rio Grande do Norte: 
Si o Codigo Penal isenta de pen~ os conspiradores quenô aoto do erime sa arrepen-
dem e se affastam, como ante~ do crime decretar o estado de sitio, prendei-os e 
desterrai-os? 

O SR. VmGILIO DAMASIO - .- Não digo isto. 
O SR. COELHO E CAMPOS ~ Pareceu-me ouvil' tambem de ;v, Ex. Em todo caso 

direi : procederia o argumento i;ii se tratasse do julgamento por actos preparatorios, 
os quaes, si podem autorizar o estado de sitio, não são bástantes para a condem-
nação; pór isso, em geral se diz~ que o estado de sitio não julga, não condemna. 

Um individuo que usa de wmas prohibidas, não póde, por isso, ser réo de morte 
de offensa physica,·mas não esc\~pa á acção da policia que póde reprimil-os, porque 
taes armas 'podem ser occasião fio crime. · 

Um individuo suspeito ... 
O ' SR. VIRGILIO D AMASIO Cfá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS ... quem traz comsigo gazuas e outros instrumentos 

analogos, não é por isso process1,1>do por crime de roubo; mas a policia toma precau-
ções ... 

O estado de sitio é a manejra. da medida policial, póde. ser decretado antes do 
crime, quando ha actos preparatorios delle, ou factos capazes de produzir com-
moção. 

O SR. VIRGILIO DAMASIO ~ E' preciso que os taes preparatorios tenham 
trazid.o perigo imminente. 

O SR. COELHO E C!AMPos ~ Sem duvida ; esse imminente perigo da segurança 
publica é condição da declaraçã,o do estado ·de sitio (apartes). 

Os apartes me teem desviaflo um tanto. Reatarei o fio da minha · oração. 
Já referi o exempld do juiz de paz inglez que desterra por lõ dias o turbulento 

que não presta fiança. 
O SR. VrnGILIÓ DAMASIO -- .Vamos procurar exemplos de outros paizes, que 

não tem applicação ao nosso. . 
O SR. COELHO llJ OAMPOS - Já citei a lei de 1836, autorisando o presidente do 



- 93 -

R10 GrBlnde do Sul a prender e desterrar por um anno sem processo. Exemplo de- , 
casa. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Mas ninguem foi .para Cucuhy . 
. O SR. CAMPOS SALLES - Mas foram desterrados. E' ,o que se quer saber. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Por ultimo, citarei aos nobres senadores, meus mes-

tres em doutrina republicana, um exemplo da republica N arte-Americana, ·proto-
typo em taes materias. E' a lei de 1 de fevereiro ,de 1867, que restituindo as garantias 
suspensas pel8i suspensão do habeas-corpus, exceptua, entretanto, dellas, certos in-
viduos, dispondo no seu ultimo artigo : " Esta lei não terá applicação no caso de 
qualquer cidadão. que esteja preso s0b a vigilancia da autoridade militar dos 
Estados Unidos, imputado d e qualquer offensa militar, ou que tenha iniciado ou 
ajudado a rebellião contra o governo dos Estados Unidos, anterior á passagem 
desta lei. » ' 

Ahi está consagrado neste artigo da lei americana mais ou menos o que dispõe . 
o art. 6° do projecto substitutivo, esse grande escandalo, no pensar dos honrados 
senadores. 

Ü SR. VIRGILIO DAMAZIO - Lá não ha o estado de sitio; ha a suspensão do 
habeas-corpus. (lfo outros apartes). ' 

O SR. CoEE.HO E CA111:POS - O caso é o mesmo; o que ha é que os americanos 
são espiritos praticos e nós somos imaginosos sentimentaes, impressionistas, não 
sabemos tão bem como elles accomodar os princípios aos factos. 

Daihi vem essa nossa eterna desconfianç.a pelo poder, de modo a suppol-o sempre 
commettendo ar bitrios, abusando, como si a responsabilidade do cargo, a satisfação 
do dever, a estima publica, os applausos dos contemporaneos e o juízo da historia 
nada pesem no espírito do cidadão investido de tão altas funcções. 

Não, senhores; não é curial descl'er de todos e de tudo; é preciso confiar tambem 
nos poderes publicas, é preciso deixar um tanto a boa marcha dos negocios ao criterio 
e bom senso dos seus representantes, e suppor que o Poder Executivo e o Congresso 
se c.ompenetrem de sua responsabilidade, e não que aquelle só respira odios e paixões, 
e este seja uma chancella dos seus actos ! (Trocam-se repetidos apartes que inter-
rompem o orador). 

O SR. PRESIDENTE .- Quem .tem a palavra é o Sr. Coelho e Campos; peço aos 
nobres senadores que não o interrompam. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Si, pelo que tenho exposto, são justificaveis os 
arts. 5° e 6°, acho, entretanto, que o art. 5° deve s~r supprimido: primeiro, porque 
sua disposição se contém na disposição mais geral do art. 6°. 

Estes artigos dizem. (Lê). 
Si as medidas que, pelo art. 6° permanecem quando suspenso o estado de sitio, , 

são aquellas mesmas de que cogita o art. 50, não tem razão de ser este artigo. 
Em segundo logar, pelo art . 70 ao Congresso é que compete conhecer do estado 

de sitio e medidas consequentes. Ora, póde succeder que o Congresso se reuna sete 
ou oito mezes depois de declarado o estado de sitio, e pelo art. 5° as medidas tomadas 
podendo ter duração menor de seis mezes, e dispondo o art. 6° segunda parte, que, 
findo este prazo, sejam submettidos os pacientes ao Poder J udiciario, póde acontecer 
que este poder julgue de um modo e depois o Congresso resolva de modo diverso; 
resultando, portanto, decisões encontradas, uma verdadeira collisão, um absurdo. 

O SR. ARISTIDES Lono - O Poder J udiciario só póde intervir depois de reunião 
do Congresso. 

O SR. COELHO E CAMPOS - E' porque entendo tambem assim que opino pela 
suppressão do art. 50, 

E' por isso ainda que entre as minhas emendas haverá uma no sentido da trans-
posição da segunda parte do art. 6° para o final do art. 7°, indicando assim que, só 
depois da approvação ou suspensão do sitio pelo Congresso, é que póde intervir 
o Poder Judiciaria. 

Nesta ordem de idéas, Sr. Presidente, entro naturalmente na debatida questão 
da intervenção do Poder Judiciaria, que o art. 7° até certo Ji>Onto resolve, sem que , 
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toóa.via. ·me explane para que não abuse mais da attenção com que me honra o 
Senado (Não apoiados). 

O SR. CAMPOS SALLES - V. Ex. tem discutido brilhantemente. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Pelo art. 7°, só ao Congresso compete conhecer 

do estado de sitio para approval-o, ou não, e homologar as medidas tomadas, man-
tendo, suspendendo ou prorogando os prazos fixados para a sua duração e effeitos. 

Em que pese áquelles que entendem que não obstante a incompetencia do 
Poder Judiciario para conhecer das questões politicas, é todavia direito e dever seu 
tutellar os direitos individuaes compr,omettidos nellas, logo que seja levantado ou 
suspenso o estado de sitio, não ha duvida que o art. 7° contém a doutrina genuina-
mente constitucional. , 

O art. 34 n. 21 da Constituição confere ao Congresso a attribuição privativa 
de declarar o estado de sitio, ou de approval-o ou suspendei-o, si decretado, em sua 
a.usencia, pelo Poder Executivo. ' 

O estado de sitio não consiste sómente no decreto que declara a suspensão das 
garantias, sinão tambem nas medidas adoptadas em consequencia, quaes a <iletenção, 
o desterro, p'ara cuja adopção, fóra das leis ·ordinarias, é que se suspendem as 
garantias. Portanto, si o estado de sitio é medida de natureza inteiramente política, 
a. mesma natureza teem as medidas tomadas, sem as quaes elle não teria effeito 
pratico, seria illusorio. 

Consequentemente, na faculdade que tem o Congresso de approvar ou suspender 
o estado de sitio se comprehende ta~bem a aprovação ou suspensão das medidas 
tomadas. 

Fóra disto teriamos duas competencias antagonicas, exclusivas produzindo 
decisões contradicto!lias e impraticaveis ; o que não seria possível sem absurdo. 

Reconhecer ao Poder Judicia.rio o direito de intervir antes da deliberação do 
Congresso para apreciar e julgar ~s medidas tomadas em consequencia do estado de 
sitio, seria ferir o preceito cons-,titucional que dá essa competencia privativa ao 
Congresso, pôr em confüicto os dQUS poderes e annullar as vantagens dessa medida 
extraordinaria, pela inter.venção, em assumptos politicos, do Poder Judiciario, 
que delles não póde conhecer. 

A boa doutrina nesta mataria é que o estado de sitio é acto de apreciação 
soberana do poder que o decreta. Si, na ausencia do Congresso, é o Poder Executivo 
que suspende as garantias constitucionaes, é elle, na occasião, o juiz do acto, sua 
opportunidade, e, portanto, das medidas que tomar ad referendum do Congresso. 

E si, como disse, a approvação e suspensão do estado de sitio importam appro-
vação ou suspensão das medidas; 13i ,essa approvação não é de j urisdicção concurrente 
e antes é da privativa competencta do Congresso por disposição expressa da Consti-
tuição, como intrometter-se o poder judicial em funcção privativa de outro poder? 

· O SR. CAMPOS SALLES dá u:qi aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS -· Assim entendo que sobre a questão política da 

segurança publica de que resultol.f o estado de sitio. e as medidas tomadas por força 
della, nada tem que ver o Poder Judiciario, antes que .a respeito delibere o Con-
gresso. (Apartes). 

Se pergunta, entretanto, si os direitqs individuaes envolvidos na questão 
politioa, não teem mais por 'si a egide protectora do poder judicialf. 

Não contesto ; mas que e~sa protecção se faça sem comprometter a questão 
politica, nem eliminar a competencia do Congresso. 

Dentro destes limites póde agir o Poder Judicia.rio. , 
Assim, si á sombra destes actos politicos se commettem excessos e crimes no 

que respeita á pratica das medidas adoptadas, si se infrigem as ·leis reguladoras 
dessas medidas ; si, levantado o 13stado de sitio, se trata de conhecer dos delictós 
praticados e que determinaram a, suspensão das garantias, abre-se a competencia 
judiciaria. 

Exemplos : Si a detenção é )llllª prisão para crimes oommuns, si o desterro 
não é o no territorio do paiz ; si ~etenção e desterro, findo o praso, continuam sem 
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que se restitua a liberdade, ou não sejam os pacientes aubmettidos a processo r~
gular ; si a propriedade sequestrada não é restituída, findo, o perigo, é cas,o da 
intervenção do Poder Judiciario em gar1mtia aos direitos individuaes feridos 
contra disposições mesmas reguladoras do estado de sitio. , 

Não preciso dizer que ,afpra essas medidas repressivas na phrase da Qonsti-
tuição, nenhuma outra póde ser imposta como condemnação e pena sinão pelo 
'Poder Judiciario em processo regular. 

Semelhante intervenção, está claro, pódE( ter logar levantado o estado de siti0, 
conforme a natureza e a urgencia do acto em questão, por bem da lei que o regula; 
mas de modo que a suspensão das gara:µtias e as medidas tomadas nos termos da lei, 
respectiva não sejam affectadas ou modificadas antes \ia deliberação do Congresso, 
ou do Poder Executivo, na ausencia delle. 

A historia norte-americana refere-nos o caso de Jakson na guerra de 1812 a 
1814 prendendo o culpado e o juiz que lhe concedeu habeas-corpus, sendo alie dep0is 
multado pelo mesmo juiz por haver-se opposto a essa ordem, multa que pagou e 
de que muito armas depois houve restituição com juros pelq bom direito com 
que procedeu. 

Em 1836, concedida ovdem de habeas-corpus por juiz desta capital a pr!lsos 
politicos do Rio Grande do Sul para aqui remittidos, não foi cumprida a ordem, 
e mandado responsabili,sar o juiz. 

O art. 7° resolve de vez essas questões e tã0 consoantemente constitucional é 
a sua disposição, que não tem ella soffrido impugnação séria no Senado. (Apoiados. 

A regra é - que o Congresso conhece do acto do estado de sitio e das provi-
dencias em consequencia delle, e o Poder Judiciaria dos excessos e illegalidades 
praticados á somqra dessas providenc~as. - Por isso, por emenda indico a trans-
posição da 2a parte do art. 6º do substitutivo para o final do art. 70, para que se 
estabeleça a doutrina de que o pro'cesso e julgamento pelo Poder Judiciario não 
pódem ter logav antes da deliberação do Congresso. 

Além desta transposiçii,o e da suppressão do art. 5°, me occorre a necessidade 
de outras emendas. 

Assim, quanto ao art. 20, n. 2, entendo que, si o fundamento do desterro de 
um para outro sitio do paiz é o affastamento do paciente do logar em que agia per-
turbando a ordem publica, o mesmo resultado se consegue consentindo que alie se 
retire, querendo, do paiz para logar, porém, a aprazimento do governo, para que 
essa sua retirada, como succederia si um, agitador do Rio Grande Clo Sul' se retirasse 
para a visinha Republica Oriental do Uruguay. 

Não é a materia desta emenda uma 011iginalidale ; outras constituições já a 
consignam por, differentes termos. 

Si o desterro, neste caso, não é pena, mas medida preventiva ou repressiva, 
mas policial, consegue-se o fim desej!J,dO - vá o paciente para Londres ou Pariz, 
ou para Tabatinga •e. Cúcuhy. 

Occorre-me, quanto ao art. 4º, uma observação, que parece attendivel. 
Este artigo no finE1-l diz : - ou promovendo a sua responsabilidade, isto é, a 

responsabilidade do Bresidente da Republica. 
A Constituição, art. 80 § 4°, estapelece a responsabilidade das au~oridades, 

que commetterem abusos nas medidas ordenadas no estado de sitio. 
Com effeito, é intuitivo que abusos podem ser c0mmettidos por autoridades 

subalternas, sem que nelles tenha parte o Presidente da Republica. 
Como então responsabilisal-o por acto que não é seu? 
O SR. CAMPOS SALLES - Perdóe-me y. Ex. Quanto aos agentes subalternos 

a i::esponsabilidade será promovida pela autoridade competente. Meu pensamento 
foi este. 

O SR. ARISTIDES LOBO - Deixe-se isto para o Congresso. 
O SR. d0ELHO E CAM;i:'OS - O Congresso poderá responsabilisar o Presidente 

da Republica e ordenii,r a responsabilidade dos agentes subalternos. 
Ainda mais : O Presidente da Republica, decretando o estado de sitio, póde 

' 
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commettér wn desacerto na melhor intenção, suppondo -o necessario para garantir 
a segurahça publica em imminente perigo, segundo a sua apreciação. 

Erro não é propriamente crime; porque o crime suppõe a intenção perversa 
de sua pratica. Portanto, mesmo não approvando o Congresso ou suspendendo o 
estado de sitio, póde não haver materia para a responsabilidade, 

Mas o art. '40 manda responsabilisar, si o acto não é approvado. Isto não é 
juridico, e menos político. 

Por isso offereço uma emenda substitutiva no sentido de promover-se a respon-
sabilidade contra quem de direito, sendo caso della. (Apoiados. ) 

Ao art. 6° faço uma emenda additiva para que as medidas que continuam, 
quando suspenso o estado de sitio, permaneçam até deliberação do Congresso, si 
por ella não houverem já sido suspensas pelo Poder Executivo. 

Si o Congresso é que te·m de conhecer dellas - a sua permanencia deve ser 
até á reunião do Congresso ; salvo si, cessando de todo o perigo, as suspende o 
Poder Executivo, por já não terem ellas mais razão de ser. 

Resta ainda um·a questão a resolver, que reputo capital, e vem a ser : a quem 
a competencia para a declaração do estado de sitio, si ella é privativa dos poderes 
federaes, ou si concurrentemente tambem a teem os poderes estadoaes. 

A solução deste ponto do nosso direito publico se impõe á nossa deliberação; 
porque leio em algumas constituições estaduaes essa funcção conferida aos poderes ) 
dos respectivos estados, entre outras a constituição da Parahyba e a do Amazonas; 
sendo que no estado do Amazonas já foi declarado o estado de sitio pelo respectivo 
governador. 

Bublicistas ha, eu sei, que reconhecem essa faculdade aos poderes estaduaes, 
como inherente e necessaria á sua autonomia, ou soberania, como elles dizem. 

Tenho opinião contraria em these, e p erante o nosso direito corístituciona.l. 
De 'lado a questão theorica, rossa Constituição resolve bem a duvida : 
lº, porque, pelo art. 34 ·n. 2l, é competencia privativa do Congresso declarar 

o estado de sitio. Ora, do mesmo modo que os poderes estaduaes não podem legis-
lar sobre a legislação civil e criJYlinal, sobre a navegação em alto mar, sobre 
naturalisação, etc., por serem atfribuições privativas do Congresso, não podem 
pela mesma razão decretar o estado de sitio ; 

20, porque o art. 48 n. 15, incumbindo tambem ao Presidente da Republica 
decretar o estado -de sitio, faz :remissão ao art. 6 n .' 3, que permitte intervir o 
governo· federal nos estados par13- manter a tranquillidade publica, á requisição 
do respectivo governador ; de onfie se conclue que o governador póde requisitar 
do governo federal, entre outras providencias, a decretação do estado de sitio ; 
prova de que a Constituição rezeryou esta faculdade aos poderes da União. 

3° porque a Constituição, art. 80 § 1, na ausencia do Congresso autorisa a decre-
tação de sitio em qualquer ponto do territorio da republi_ca ao Poder Executivo 
Federal, o que de accordo com os artigos anteriormente citados, mostra que foi 
somente vontade sua n ão deixar essa funcção aos estados. 

4°, porque as garantias consfitucionaes não podem ficar á mercê de actos de 
um poder que não póde legislar sobre ellas ; seria comprometel-as e por ventura 
annullal-as. 

5°, finalmente, além de outras razões que omito, porque seria essa faculdade 
uma arma perigosissima entregue ás autoridades estaduaes, dominadas, em geral, 
de interesses de campanario e de odios e della se serviriam a cada passo para suas 
compressões e vindictas. 

E' certo que nos Estados Up.idos os estados guardam essa faculdade, mas é 
sabido porque ; é que elles eram fndependent es, antes de constituir-se a Uniãv, e 
cedendo a faculdade a este, não l}briram mão inteiramente della, que ficou como 
funcção concurrente. 

Entre nós foi o contrario; a União é que tinha essa atribuição, e estabelecido 
o regímen federativo, &inda assi:m ficou privativa do Congresso Nacional. 

Na Republica Argentina as provincias não teem tal faculdade. O Congresso 
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eupprimiu de algumas constituições locaes em que se consignava, a faculdade da 
decretação do sitio aos poderes locaes. 

Como podemos, porém, corrigir essas demasias das constituições de alguns dos 
nossos estados? 

Falta-nos a competencia para fazei-o de modo qirecto. Compete isto por via 
de recurso ao Supremo Tribunal Federal. 

Mas o C.ongresso regulamentando o preceito constitucional, póde affirmar sua _ 
attribuição como privativa dos poderes federaes. 

Redijo nesta conformidade uma emenda a qual, traduzida, em lei será um 
fundamento mais para o Supremo Tribunal Federal prover a qualquei; recurso 
intentado contra medidas do estado de sitio pelos poderes locaes. 

Dest'arte ficará virtualmente annullada nesta parte a constituição local que 
tal dispuzer. 

1 
Sr. presidente, não terminarei sem tomar em consideração uma phrase do 

honrado senador pelo Ceará, que tão br.ilha!}temente tomóu parte na 2a discussão 
deste projecto. S. Ex. qualificou este projecto de lei como medida de arrocho, que 
produz em geral effeito contrario. 

Si é bem cabida a qualificação feita pelo nobre senador, não sei; não sei mesmo 
si a medida é severa; sei que é necessaria. Senhores, a liberdade não é uma abstrac-
ção : ella deve ser .praticada e amparada de contrafortes, que a assegurem, e garan-
tam, segundo o meio e as circumstancias de cada povo. . 

A autoridade, na execução fiel da lei, é a melhor garantia, a sentinella tutelar 
dos direitos que se prendem · á liberdade, contra a oppressão injusta ou a licença 
perturbadora. 

Já disse Montesquieu que a liberdade não é a faculdade de se fazer o que se quer, 
mas o que se deve querer. 

Não que eu defenda , dictaduras ; salvo como facto excepcional momentaneo 
para que, por bem da salvação publica, o todo não seja sacrificado á parte. 

Mas já li algures .que a paz e, a prosperidade do Chile.foram em parte devidas 
a algumas fkuldades extraordinarias que a sua constituição permitte ao congresso 
conferir excepcionalmente ao governo, e ao .criterio com que este soube usar 
dellas. 

Já li tambem que a situação do Mexico el'a tão desoladora, sob o ponto de vista 
do dever e da ordem, que o patriotismo de alguns impoz um regímen de severidade 
pelo fortalecimento da autoridade nesse geral esphacelamento. · 

Eis como descreveu nas camaras a commissão respectiva a morbidez social e 
política a que procurava remediar : 

" Entre nós, .9.izia a commissão, estão de tal modo relaxados os vinculas moraes 
da sociedade e perdido o respeito ao direito e á lei, de tal modo acreditado o espirita 
de desordem e sedição, favorecidas as ambições pessoaes, postergada a caµsa publica 
ao interesse privado e mesquinho, que a conspiração é um officio ·e o abuso dos direi-
tos mais preciosos um titulo de gloria e de applauso. A paz tem poucos partidarios, 
a prudencia menos. Mil vezes, no exercício d as funcções publicas, se tem conspirado 
á mão salva, não em bem das instituições, não em proveito do povo, si.não trahindo 
sua confiança, em obsequio das pessoas, em desabafos apaixonados. Mil vezes a 
Republica tem chegado á sua agonia mortal e terrivel, e os bons cidadãos t emos 
falta de um remedia executivo, pron:i.pto, que salvará a situação e volverá a sociedade 
aos seus eixos. » 

Em sua consciencia o Senado dirá si não vê já, entre nós, alguma cousa que bem 
retracta moral e politicamente essa descripção e na luctuosa inarcha em que vambs, 
si será melhor a nossa situação decorrido algum tempo mais. 

Quanto a mim, mutato nomine de te /abula narratur, si não mudarmos de rumo. 
O SR. CAMPOS SALLES - Apoiado. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Senhores não nos illudamos : ou varremos eRses 

elementos de anarchia que se vão tornando chronicos ... ou (porque não dizei-o?) 
foi um d,ia ... a Republica de .1889. (Apoiados; '1711!tito bem). 

DOOUMENTOS PARLAMENTARES: - VOL. V. 7 
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O SR. ELYZEU· MARTINS - A Republica ha de se formar pela jti.stiça e pelo 
direito. 

O SR. COELHO E CAMPOS - E' para o que devemos trabalhar, por medidas 
de ordem e de justiça, que sejam como o ferro em brasa sobre a chaga cancerosa 
da anarchia. 

Por isso, termino repetindo estas palavras de Washington a H. Lee: "Ou temos 
um governo prestigioso e forte para refr~ear a desordem e garantir os nossos direitos 
ameaçados ... ou reconheçamos que máos fados nos aguardam. » (Muito bem, muito 
bem. O orador é felicitado por muitos SrB. senadores.) 

Vem á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as 
seguintes emendas. 

Ao art. 2° n. 2 in fine, accrescente-se : u não preferindo o paciente, retirar-se 
do paiz em logar a aprasimento do governo. » 

Em vez das palavras - ou promovendo a sua responsabilidade, diga-se : cc ou 
promovendo a responsabilidade contra quem de direito, si for caso della. » 

· Supprima-se o art. 5°. 
Ao art. 6° primeiro período in fine, .accrescente-se : u.até á deliberação do Con-

gresso, si por al não tiverem já sido suspensas pelo Poder Executivo ». 
O segundo membro do art. 6° passe a ser collocado depois do art. 7°, como 

paragrapho unico. 
Artigo additivo : . . 
A suspensão das garantias constitucionaes pela declaração do estado de sitio 

é da competencia exclusiva dos poderes federaes (Constituição art. 34 § 21; art. 48 
n. 15 e art. 80 § lº.) - J. L. Oo.elho e OampoB. 

, O Sr. Elyse,u Martins, depois de fazer algumas considerações com i:eferen-
cia ao projecto em discussão, dizl que sustenta B:S emendas subscriptas pelos Srs. 
senadores, Virgílio Damasio e A;maro Cavalcanti, porque lhe parece que as refe-
ridas emendas correspondem á uma. necessidade constitucional, ao respeito com 
que o Senado deve legislar, não ultrapassando as raias da cm;npetencia dada pela 
Constituição, como Poder Legisl1Ltivo ordinario. 

Quanto a novas emendas ap1·esentadas pelo senador Coelho e Campos, o orador 
combate umas e justifica outras. 

Occupa-se por ultimo da s1.1b-emenda apresentada pelo Sr. senador Virgílio 
Damasie, procurando demonstrij.'r que o Senado não deve acceital-a. 

Vem á mesa, são lidas, apoiadas e postas, conjunctamente, em discussão as 
seguintes emendas. 

Sub-emenda: 
Na emenda que diz:« Si for o Presidente da Republica, nos termos do ar t. 80, 

§§ 1 e 2° quem declarar o estado de sitio» ... substituam-se as palavras immecliatas : 
O Congresso Nacional reunir -se -ha independente de convocação, 21 dias depois 
daquelle em que .. pelas seguintes : 

« Convocará o Congresso Nacional para uma sessão extraordinarià, que se 
realisará 30 dias depois daquelle em que .. . » 

O mais como está na emenda. 
Sala das sessões, - Virgilio Damasio. - Amaro àavalcanti. 
O período final do art. 1 o sqbstitua-se por estes paragraphos : 
1° As garantias constitucionaes, cujo exercício se suspende, são as constantes 

do art. 72 §§ 8, 10, 11,12, 13, 14 e 22 da Constituição Federal, podendo, outrosim, 
o governo ou sevs agentes apprehender armas e munições de guerra, estabelecer 
servidões negativas. . 

2° Os membros do Congressp Nacional só poderão ser detidos' ou desterrados 
si pelo depoimento de duas testemmlhas ou confissão ante qualquer autoridade 
se verificar que são autores ou cumplices do delicto ou de tenta-tiva de delicto 
inafiançavel contra a existencia política, ou contra a segurança. interna da R epublica; 
mas serão submettidos immediatamente a julgamento, si assim optarem na fórma 
do art. 20 da Constituição. 
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3° Às pessoas que, por simples suspeita, forem pacientes das medidas preven'ti-
vas será 'icito sahirem do territorio nacional, comtanto que .não seja para paiz 
vizinh0 (salvo autorisação do governo) e permaneçam fóra durante todo o tiempo 
em que durar o estado de sitio. - Americo Lobo. 

Art. 4°. Substituam-se as palavras : approvando-os, por estas outras : 
« approvando-o, promu.lgando-o ou suspendendo-o. - Americo Lobo. 
Ao art. 5º. Substitua-se pelo seguinte : 
O presidente convocará extraordinariamente o Congresso Nacional, sempre 

que a gravidade das circumstancias lhe i.ndibar a necessidade dessa medida. 
Art. 6º. Substitua-se pelo seguinte : 
A declaração do estado de sitio não transfere da justiça federal o processo e o 

julgBJlilento dos crimes poJ.iticos; as autoridades locaes ·conti.nuarão .a exercer as 
attribuições meramente policiaes que o governo ou seus agentes não avocarem 
para si. ' 

Art. 7°. Substituam-se por estas as palavras homologar, etc ... 
. . . mas 0 presidente poclerá suspender antes da sessão ordi.naria o estado de 

sitio que houver declarado. · 
Supprima-se o art. 8°. 
Substitua-se o art. 90 : , 
« A resolução que declarar ou que approvar ou suspender a declaração do estado 

de sitio será tomada em uma discussão de cada camara. 
Sala sas sessões, 27 de junho de 1892. - Americo Lobo. 
Durante a discussão deste projecto comparecem mais oito Srs. senadores, a 

saber : Ni.na Ribeiro, Amaro Cavalcanti, Virgilio Damasio, Domingos Vicente, 
Americo Lobo, Joaquim Murtinho, Santos Andrade e Esteves Junior 

Deixam de comparecer á sessão por motivo justo os Srs. Thomas Cruz, Manoel 
Barata, Almeida Barreto, João Neiva, Eduardo Wandenkolk, Rangel Pestana e 
Pinheino Guedes. 

Deixam de comparecer sem causa participada os Srs. Firmino da Silveira, 
Raulino Hom, Luiz Delfino, Ramiro Barcellos, Pinheiro Machado é Julio Frota. 

O Sr. Presidente, diz que, havendo no recinto numero inferior ao de 1/ 3 
de Srs. senadores, vae adiar, como adia, a discussão do projecto e levantar a sessão. 

SESSÃO DE 28 DE JUNHO 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte emenda. 
Artigo oú. paragrapho onde convier : 
Não obstante a declaração do estado de sitio, as autoridades e justiças ordi-

narias subsistirão no exerci.cio de suas funcções, e bem assim, conti.nuarão os indi-
viduas a gosar dos seus direitos e garantias constitucionaes que não tiverem sido 
expressamente suspensos por aquelle acto . - Amaro Gavalcanti. 

O Sr. Americo Lobo. - Sr. presidente, tenh.o ouvido silenciosamenté as 
opiniões aqui expendidas sobre o substitutivo em discussão e prestado toda attenção 
á exhibição, feita na tribuna, dos argumentos dos oradores que tomaram a inicia-
tiva do projecto e do substitutivo, e ainda hontem ouvi com todo o prnzer as ccrnsi-
derações emittidas pelos illustres representantes de Sergipe e de Piauhy. 

Meu silencio, Sr. president e, não significa outra cou~a sinão a forma9ão inti -
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ma de um juízo calmo e imparcial durante a discussão porque formulava. uma 
opinião haurida nas licções da experiencia e na observação e exame da appli-
cação dos principios apregoados quer pelos adversarios da situação, quer pelo!! 
arriigos do gover·no entre os quaes me alisto. 

Infelizmente, Sr. presidente, discordo do programma da organisação actual 
de partidos, oHerecido pelo nobre senador pelo Rio Grande do Norte, porquanto, 
applaudiram o acto de 3 de novembro que golpeou a Constituição. 

O SR. CATUNDA - E' a delenda Carthago. 
O SR. AMERICO LOBO - E' sim, a 'delenda Carth_ago, porque fo,i um duplo 

attentado contra as prerogativas e a existencia do Congressa Nacional, que não 
podia subsistir como effectivamente não subsistiu, operando-se o grandioso e 
liberrimo movimento de 23 de novembro cuja eons'equencia immediata se encar-
nou na restauração do Congresso, que era a arca santa da legalidade. Por isso 
não comprehendo como haja representantes da nação em hostilidade á nova situa-
ção, isto é, em laço de estreita connexidade caro o attendado da dissolução. 

Não podemos, porém negar que a revalução de 23 de novembro fora uma 
nobre repercursão do movimento chileno; cumpre, pois que ella não seja desviada 
agora de seu leito natural. 

Entre o estuario do Prataearegião vulcanica do Chile talvez que haja um meio 
termo, onde airosamente se possam encontrar tanto os amigos do governo como os 
paladinos da opposição. 

Antes de indicai-o, Sr. presidente, permitta-me V. Ex. estranhar o alvitre pro-
posto pelo illustrado senador, chefe da opposição nesta casa. 

Quanto a mim, o unico pa:vtido legitimo que existe na sociedade brazileira 
é o constitucional, de que S. Ex. fez parte conspícua e eminente; partido composto 
de defensores do pacto de 24 de fevereiro, do qual somos autores e devemos ser 
mantenedores. Não sei como S. E~x. torna-se arauto da formação de outro partido, 
si esta creação nova iria lançar suas raízes no sólo revolto onde enterrou-se a 
liberdade constitucional e enthro1nisou-se o despotismo. 

Estranho o pensamento de S. Ex. com tanto mais fundamento quanto me 
lembro que, após o golpe profundo e terrível vibrado contra o Congresso Nacional, 
tendo-se dado a reivindicação d13 23 de novembro, S. Ex. teve a iniciativa nos 
movimentos estadoaes que começaram a se effectuarem toda a União e que setor-
naram quasi quotidianos, partindo de S. Ex. o conselho e o mando para a deposição 
do governador de seu estado nat~l. que se havia enfileirado entre os thuriferarios 
do attentado de 3 de novembro. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Está V. Ex. enganado, nunca procurei o 
governo para deposições. Nunca dirigi a menor palavra a este respeito. 

O SR. AMERICO LOBO - Per,dóe-me o nobre senador. O Rio Grande do Norte 
foi o primeiro estado em que se operou o movimen~o e onde triumphou a legali-
dade; era natural que V. Ex. autprisasse essa iniciativa com a sua palavra e entfi,o 
aconselhasse a seus amigos que o eram ta.mbem do governo, aquella revolução. 
Isto mesmo disse nesta casa o illustrado senador por S. Paulo o Sr. ~angel 
Pestana, sem contra.dicção de V. Ex. 

Como é, pois, Sr. presidente, que S. Ex. vem accusar o governo pelos actos, 
que este pratica a bem da Consfituição que é o sacrario das nossas liberdades, e 
lhe exproba as medidas que empregou para a manutenção do Congresso e pa.ra a 
salvação publica? 

Não nos enganemos sobre a 13structura de nossa Constituição ; ha nella appa-
rencias de antinomia que precisa,mos desfazer e mais de uma junctura estranha, 
por exemplo a distribuição da p:vopriedade nacional, em cuja condemnação estou 
de pleno accordo com o nobre senador pelo Rio Grande do N OFte; essa materia nã,o 
é, nunca foi constitucional, e te11ho por isso aqui sustentado o direito que assiste 
á União para reivindicar sua posse e domínio. 

Entrando na materia da disçussão, sinto Sr. presidente, divergir da opinião 
cios illustres senadores que me p11ecederam 11a tribuna, alguns dos quaes amigos do 
governo. 
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Entendo,, Sr. presidente, que á vista da lettra expressa da Constituição, o 
estado de sitio é pura e simplesmente o estado de guerra, porque assim se exprime 
o art. 80; em caso de aggressão estrangeira, ou carnmoção intestina. Portanto, arebel-
lião é equiparada por nossa lei constitucional á invasão de inimigos e em boa hora 
o fez, por não ser ignorado que as guerras civis desenvolvem mais ferocidade entre 
os combattentes. 

Çomo devemos porém, interpretar o ,;,rtigo 80? Ampliativa ou restrictamente? 
Só vejo nesse artigo a reproducção do que se acha escripto na constituição norte-
americana e nas leis inglezas, isto é, a suspensão do habeas-corpus e nada mais, e 
lamento profundamente que houvessemas adaptado esse gallicismo por via das 
republicas hispano-americanas, porquEl o estado de sitio é uma concepção napo-
leonica. 

O SR. COELHO E CAMPOS - E ' muito anterior a Napoleão; vem da grande 
revolução franceza. 

O SR. AMEB.ICO LOBO - Pela lei de 10 de julho de 1791 decretou-se o estado 
de sitio. na França, mas como consequencia da guerra e de effectiva investida de 
tropas inimigas e limitado sómente ás praças de guerra e aos postos militares. 

O conselho dos Quinhentos, na lei de 10 do Fructidor ,do anuo 50, autorisou o 
Directorio a declarar o estado de sitio nas comunas abertas, mas quando de facto 
estivessem assediadas e de communicações interrompidas. 

Em 1807 esse genio excepcional, que se chamou Napoleão o grande, pela vez 
primeira poz em estado de sitio Brest e Antuerpia, que de facto não estavam sitiadas 
por nenhuma força belligerante, e, no decreto de 24 de dezembro de 1811, foi ainda 
mais arrojado porque permittiu se declararem em estado de sitio praças de guerra 
ou postos militares, onde n ão houvesse ataque effectivo mas apenas sedição, ou 
simples reuniões que podassem conflagrar os animas e perturbar a paz. Assim pois, 
si na prorogação do estado de sitio a praças de facto não sitiadas deveu-se a um 
rasgo daquelle genio, a pr@rogação do m esmo estado a cidades não militarisadas 
e não investidas será wn cumulo ou desvio de imitação. 

Tanto assim é que, mais tarde, depois de promulgadas duas cartas constitu-
cionaes, em junho de 1832, Luiz Filippe declarou Pariz em estado de sitio e instituiu 
tribunaes militares, que condemnaram algunf! culpa.dos : a Corte de Appellação 
não se julgara competente para conhecer desses processos, reconhecendo que sua 
jurisdicção commun desapparecera ante a jurisclicção especial, porém o Tribunal 
de Cassação annullou esses julgamentos e decidiu soberanamente que as leis exten-
sivas do estado de sitio tinham sido abrogadas virtualmente pela carta constitu-
cional. 

Isto posto, conc.luo que o art. 80 de nossa Constituição deve ser intrepretado 
antes litteral do que extensivamente; elle estabelece um só estado, o marcial, seja 
a guerra estrangeira, seja intestina, e cumpre que não nos esqueçamos que esse 
artigo só ordena medidas de guerra dentro de nosso territorio, da parte do nosso 
governo; e em relação a nacionaes ou a amigos. 

A lei propriamente marcial, ou a dura lei dos vencedores, esta sómente pode-
remos soffrel-a no Brazil da parte de invasores estrangeiros, ou impol-a a inimigos 
estrangeiros, dentro ou fóra do nosso .territorio. 

Na grande questão da immunidade parlamentar é que se aprofunda a scisão 
entre os dous campos em que se divide o Senado. 

De um lado, os illustres representantes do Rio Grande do Norte e da Bahia 
querem e pretendem estabelecer uma immunidade ampla, geral e illimitada; de 
outro lado, no sl!bstitutivo faz-se taboa rasa de toda e qualquer sombra de immu-
nidade. Uns apoiam-se no texto da constituição do Chile, outros no da R epublica 
Argentina. Supponho que a minha emenda é um elo de harmonia para os conten-
dores. 

· Penso que os opposicionistas não teem razão quando pretendem que o manto 
da immunidade seja assás vasto pal'a livrar das penas os culpados, e, si recorrermos 
á Inglaterra, mãe do systemà parlamentat e berço da immunidade, veremos que 
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ella lá não existe tal qual aqui se propéiíe. Na Inglaterra a immunidadeparlamentar 
restringe-se sómente ao aresto ou á detenção civil, para que os membros das camaras 
não sejam alli distrahidos do exercício de suas fm1cções legislativas, e é interessante 
saber a que futeis ou irrisorias reclamações deu ella lagar; este membro da camara 
queixou-se do facto de se tirar de seus domínios lenha ou outro material insignifi-
cante; aquelle, da despedida de seus arrendatarios; outro, emfim, de se terem 
morto os coelhos de sua herdade . . Os escriptores inglezes opinam que a immunidade 
parlamentar reina na esphera do processo civil, e que no criminal ha a excepção 
da traição, de felonia e da violação da paz, mas, como todos os crimes podem se 
classificar na excepção, esta tornou-se regra e o parlamen'to britannico sempre se 
negou a reconhecer immimidade contra. todo e qualquer delicto. 

Nos Estados-Unidos reprdduziu-se a mesma ex6epção generica e por isso 
cala-se a Constituição a respeito do flagrante delicto. Nestes termos não sei porque 
os autores da emenda, que exaltam a todas as !;toras tudo quanto ha de viril nos 
parlamentos anglo-saxonios, querem dilatar nossa immunidade muito a.iém das 
fronteiras natura.as e tornal-a superior á neci~ssidade •da ordem publica? Com0 
pretendem SS. EExs. constituir diante do seculo uma dupla assembléa, não ínais 
de teis, mas de deuses intangíveis e irresponsaveis? , 

· O SR. TREODORETO SouTO - Somos uma assembléa de juízes; si V. Ex. acaba 
com a immunidade, a.caba com os juizes. 

O SR. AMERIOO LOBO - V. Ex. não leu a minha emenda. Digo que a immuni-
dade absoluta é impropria do homem, e do representante da nação. 

o SR. TREODORETO SOUTO dá um aparte. 
O SR. AMERIOO LOBO . - O Congresso Nacional não tem essa immunidade 

absoluta ·porque ha a ·excepção do flagrante delicto. 
Sabemos que existem delictof de certa especie, o adulterio, por exemplo, para 

os quaes os criminalistas encontq1m um só caso flagrante : solus· cum sola, nudus 
cum nuda; in codem lecto. · 1 

Pergunto, porém, si não ha flagrante continuo no leno'cinio? na távolagem ? 
Sem duvida, qualquer desses del~ctos compõe-se de factos successivos. Ora, quasi 
todos os delictos políticos particifam dessa continuidade. Assim, a pirataria cons-
titue attenta.do continua.do; e o delicto contra a independencia, a integriclade, a 
dignidade e a segurànça da patritt não é tambem flagrante permanente? Vou ainda 
mais longe; ha crimes especiaes cuja execução trarispõt> as fronteiras, por exemplo, 
a revelação dos segredos e dos mefos da defesa nacion!1l feita aos inimigos da Repu-
bl'ica ; um brasileiro cobarde e reIJ.ega.do trahe a nação, em carta mysteriosa, ou em 
despacho telegraphico passado erµ cifras ; quando é que se dá o crime, quando se 
passa o despacho, ou quando se conhece e sente-se o damno flagrante da traição? 

Na conspiração existe um df!licto continua.do; logo, todo conspirador está em 
flagrante emquant0 não vence, qu não é vencidó, porque maquina e pratica um 
attenta.do contra a segurança inferna ou externa da Republica e de suas ·livres 
instituições. 

Sabe V. Ex., Sr. presidente, que no caso de flagrante, por effeito de uma dele-' 
gação dada pela notoriedade, quj1lquer dd povo tem autoridade para prender o 
delinquente. Isto posto, si o governo ou o Congresso veem que se conspira aberta-
mente contra elles, como ficarão despoja.dos da eompetencia para prender os cons-
piradores? , 

Blackstone escreve que na iditde média perseguia-se o fúgitivo ao som 'da trom -
beta. Pois bem, pela solemnidade de uma lei ou de um decreto, o governo, ou o 
Congresso, estabelece o clamor publico e a perseguição dos conspiradores; logo, 
a prisão dos delinquentes se effectp.a nos termos precisos do art. 20 da Constituição .. 

Lembro agora que illustres oradores desta casa apregoaram que as medidas 
proprias do estado de sitio não sã,o repressivas, ,mas sómente preventivas. 

Nos Esta.dos Unidos, em cuja constituição se depara a suspensão do habeas-
corpus, o gove:rno póde prender as pessoas, sobre quem reca.ia uma suspeita c'j.e 
conspiração ; similhantemente, si argumenta:rmos de boa fé com a constituição 
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de 24 de fevereiro, reconheceremos que o art. 80 autorisa a prisão assim de suspeitos 
como de conspiradores patentes. Por isso faço uma disttncção na minha emenda : 
- .º membro do Congresso Nacional só poderá ser preso ou desterrado quando 
for autor do delicto, e ainda nesse caso será julgado immediatamente, si assim 
optar, na fórina do art. 20, in fine. 

O SR. CAMPOS SALLES - A emenda de V. Ex., é inutil porque, por simples 
suspeitas, o governo não pode prender ninguem. 

O SR. AMERIOO LoBO - Ao .aparte de V. Ex;. anteponho em primeiro logar 
a autoridade das Decisões Oonstitucionaes compiladas pelo Dr. Orlando Bump (lê) : 

" A suspensão do privilegio do habeas-corpus é uma permissão eiKpressa e um 
mandato do Congresso ao executivo para prender e encarcerar todas as 'pessoas de 
cuia intenção ou conducta tenha razão para crer ou suspeitar, em relação á rebellião 
ou á invasão, que seja ou possa ser perigosa para o bem commum. » 

Pois não disse V. Ex. e não repetiu o nobre senador por Sergipe que a simples 
suspeita ou imminencia de uma guerra civil ou estrangeira, basta para legitimar 
a declaração de estado de sitio? ' · 

O SR. CAMPOS SALLES - E' completamente absurda· e emenda de V. Ex., 
porque aqui é impossível, 0 meio termo ; ou está-se pel'a prerogativa, ou está-se 
contra a prerogativa. V. Ex. reconhece a immunidade parlamentar ou não recon-
hece. ' ' 

O SR. AMERIOO LOBO - Reconheço a immunidade parlamentar, mas nos 
precisos termos da Constituição. 

Estarei, talvez, enterrado no absurd,o, como aprouve. ao nobre senador dizel-o; 
comtudo, do fundo do abysmo em que estou, ainda tenho olhos para ver o seguinte : 
V. Ex. tirou todos os seus argwnentos e deducções da constituição argentina, que 
a nossa copiou infelizmente no art. 80. , . 

O SR. CAMPOS SALLES - O que penso é que cada um deve ter uma opinião. 
O SR. AMERIOO LOBO - Vê Y,, Ex. ,Sr. presidente, o dogmatismo do illustre 

leàder !ia maioria. S. Ex quer que cada um de nós tenha uma opinião, isto é, a sua. 
E' o que deduzo de sua intolerancia. . · 

O SR. THEODORETO S0uTo - E' a opinião do arrocho, é a dictadura militar. 
o SR. ARISTIDES LOBO - Neste projecto, não. ' 
O SR. AMERIOO LOBO - O nobre senador por S. Paulo proclamou que minha 

opinião é absurba, mas hei de provar incontinente que a de S. Ex, é que o é; S. Ex. e 
os ©radares que o acoµipanham, firmaram seus argumentos sobre a constituiçã0 
argentina, de onde o governo provisorio já havia trasladado o noss0 art. 80. Ora, 
naquella constituição permitte-se que saiam do territorio argentino aquelles que 
forem detentos em virtude do esta<;Io de sitio, e por meras suspeitas, porque, ao cqn-
trario, não se daria salvo-conducto a réos confessos ou convencidos de crime de 
lesa-nação. Pois é crivel que se mande prender um individuo como autor notorio 
de attentado contra a Republica, e logo em seguida se o mande em santa paz, para 
longe do paiz, quando 1).ão se concede extradicção de réos de crimes politicos? 

Parece-me, Sr. presidente, ter mostrado concludentemente ·ao illlustre mas 
autoritario leader da maioria, que as medidas preventivas do estado de sitio podem 
ser empregadas em caso de simples ou presumptiva suspeita. Si o estado de sitio 
é excepcional e extravagante, e forma uma contradição protunda com o jogo 
regular das instituições, como durante elle se ha de atar o braço ao governo, quando 
a Constituição restringe as mesmas medidas que autorisa? 

O SR. ARISTIDES LOBO~ São medidas por sua natureza instantaneas. 
O Sn. AMERIOO LoBo - Não acompanho tambem os illustres oradores da opp0-

sição quando pretendem e propõem que sejam presos os membros do Congresso 
Nacional, sómente quando apanhados com as armas na mão. E lembro que o nopre 
senador pelo Rio Grande do Norte até exigiu um corpo organisado e armado, com-
posto de 10.000 homens, isto é, mais de dous terços do antigo exercito brazileiro. 
S. Ex. ainda não foi feliz com a invocação do antigo codigo criminal porque, refe-
rindo-se elle á rebellião de duas povoações de 20.000 habitantes, certamento não 



- 104 _,__ 

exigia que todos elles estivessem armados, porque nessas povoações existiriam 
tambem velhos e crianças, e representantes do sexo fraco. Contesto com arestos 
na mão que, quando a lei criminal .marca certo numero de rebeldes, nãçi é preciso 
que todos alies se armem com armas de precisão ; pedras são armas, e basta que 
alguns dos rebeldes se armem. Demais, fallando o antigo codigo criminal em pova-
ções, deviam seus autores contar que em toda a rebellião ha quasi sempre uma parte 
da cidade, minoria ou maioria que é subjugada. Nestes termos, seria irrisorio 
exigir, durante o perigo social, como condição para a prisão de um membro do 
Congresso, que seja elle colhido com armas nas fileiras de populares ou de um 
verdadeiro exercito revolucionario. Por minima que seja, a comparticipação de 
alguem em uma conspiração, .elle é de facto conspirador embora ausente do 
theatro do levante. Busquemos, pois, decretar a lei do estado de sitio de accordo 
com a Constituição e os principios geraes de direito criminal. 

De minha parte tenho mostrado, Sr. presidente, que me cinjo absolutamente 
ao texto constitucional e occorre-me arguir que a conciliação dos art. 20 e 80 é tanto 
mais urgente quanto no primeiro estende'u-se a immunidade, sem intermitencia 
a]guma nem solução de continuidade, desde a eleição até ao fim do mandato, prova 
de que a Constituintl') ampliou a prerogativa muito além do que se acha determi-
nado em outros paizes, onde ella tende sómente a garantir a ida e vinda dos repre-
sentes ,durante a sessão. 

Dito isto, Sr. presidente, em relação ao periodo final do art. 1° do substitl!-tivo, 
permitta-me V. Ex. estranhar o facto de ter elle precisado que a immunidadeparla-
mentar se suspenda por effeito da declaração do estado de sitio, ao passo que não 
determina quaes sejam outras garantias constitucionaes que se possam tambem 
suspender. Não tratamos justamente de votar uma lei que regule o estado de sitio? 
Para que tudo se esclareça, offereci a emenda em que defi.no quaes sejam aquellas 
garantias, duas das quaes, relativa!) ao direito de reunião e á liberdade de imprensa, 
já estão comprenendidas no art. 9~ do Codigo Penal : as outras garantias entendem 
sómente com a liberdade individua\ ou com a suspensão do habeas-corpus. A respeito 
da propried!J-de, proponho apenas que o governo ou os commandantes das forças 
militares possam estabelecer servtdões negativas, isto é ,prohibir edificaçõ!ls no 
perimetro das praças de guerra ou p.o theatro das operações militares. , 

. Sobre o art. 1° observarei afirÍal que não acceito a emenda do nobre senador 
por Sergipe, por que ella incorre na censura que fiz á constituição argentina, a saber, 
consagra a impunidade e o refugiq, em territorio estrangeiro a delinquentes e sus-
peitos, dando só aos ultimos a opçj1o do exilio. 

Ao art. 3° do substitutivo offereceu o nobre senador pelo Rio Grande do Norte 
uma emenda que me parece inutil, expressamente determinando que o facto de 
exibihição de documentos não tolh~rá a acção do Congresso Nacional : tal emenda é, 
a roeu ver, ociosa, porque o Congresso tem tacita e legalmente garantida a sua 
iniciativa e liberdade cle acção, de gue nenhum acto o póde despojar, e impolitica, 
porque suppõe da parte do Preside\1te da Republica inacção ou desidia ·em roateria 
grave como justificativa da declar!fção do estado de sitio. 

Apresentei emenda ao final do art. 70, que diz : approvando-os ou promovendo 
ct sua responsabilidade. Dispõe a C~mstituição que ao Congresso compete approvar 
ou suspender o estado de sitio; paJ.la roais clareza intercala o poder de prorogação. 

Não póde a accusação do presidente ser um acto intrinseco da approvação ou 
_qa reprovação do estado de sitio, porque, si assim fosse, \) julgamento se eivaria de 
suspeição. Na Constituição e na lei especial está taxada a responsabilidade do presi-
dente e de seus agentes, em caso de excesso. Por isso julgo ocioso o final do art. 7°, 
que aliás collocará em dura alternittiva o Congresso Nacfonal, 'porquanto obrigal-
o-ha a accusar fatalmente o presiqente, aindb. reconhecendo que elle procedera de 
boa fé e fora victima de apparencif1S. 

Hoje que o Congresso congraçou-se com o Poder Executivo, nada escusa a 
votação dessa medida, onde quasi ~e vê um rompimento. 

O illustrado senador por Sergip19, no erudito discurso proferido h~ntem, propoz 
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a suppressão do·art. 5° do projecto. Servindo-me das idéas sãs da opposição, offereoi 
uma emenda substitutiva, a qual declara que o' Presidente da Republica convocará 
extraordinariamente o qongresso, sempre que a gravidade das circumstancias lhe 
aconselhar a necessidade de ouvil-o. 

Não deixa de ser inconveniente o que propoem os illustres membros da oppo-
sição, querendd que haja sessão extraordinaria logo depois de toda e qualquer 
declaração presidencial de estado de sitio. Pcf>de-se dar o caso de uma perturbação 
remota e transitqria: nestes termos, como appellar-se necessariamente pata o difficil 
apparelho do Congresso Nacional e chamai-o a tomar conhecimento de umacomm,o-
ção, cujas circumstancias tornaram-se pormen0res? 

Entretanto, os illustres representantes da Bahia e do Rio Grande do Norte 
obrigam o Congresso a funccionar extràordinariamente, por mínimas e menos 
duradouras que tenham sido as perturbações da ordem publica. 

Ainda. propuz um substitutivo ao art. 6°, sobre o qual estou em desaccordo, 
não só com o illustre leader da maioria como com o nobre chefe da opposição, 
ambos concordes em que os pacientes das medidas de estado de sitio sejam afinal 
postos á disposição do juízo con;ipetente, afim de serem processados e julgados, 
salvo unicamente o caso de amnistia. 

Ora, Sr. presidente, já provei a toda a luz, com a constituição argentina e o 
aresto dos Estados-Unidos, que pessop,s simplesmente suspeitas de se tornà.rem 
perigosas podem ser pacientes das medidas preventivas do estado de sitio ; a esta 
classe de detentos ou desterrados basta que o governo conceda soltura. 

Todavia, o projecto sujeita a processo ou á amnistia pessoas talvez·innocentes, 
quando a amnistia suppõe a existencia do crime, e toda accusação criminal depende, 
além disso, de provas ou de indicies vehementes ! 

Ao conteudo do art. 6° opponho ainda a impossibilidade de se computar na 
execução da pena o tempo da detenção; lembre-se, porém, o illustre leader da maioria 
de que é contradictorio, porque lhe cabe a gloria de ter decretado, quando ministro 
da justiça, que a prisão preventiva seja antecipação da pena. 

Em relação aos decretos de abril, força é convir que o Presidente da Republica 
suspendeu verbalmente o estado de sitio;- mas de facto o não suspendeu, porque 
mandou continuar seus effeitos : é clara, portanto, a opinão do presidente a res-
peito de se prorogarem individualmente as medidas preventivas ou repressivas. 

Dessa opinião governamental é licito ao Congresso apartar-se. Dada a hypothese 
que imagino, será sanccionada a lei que não admittir semelhante prorogação? Não, 
presumptivamente. 

Portanto, que , interesse ha em que decidamos hoje essa ~iuestão, quando os 
decretos de abril ainda estão para serem julgados? 

Por meio desses decretos, convem repetil-o, prestou o presidente serviço rele-
vante e inapprecivel ao paiz, porque salvou a ordem, a paz publica e a existencia 
da Repu]:Jlica, envolvendo-se, quanto lhe foi possível, no manto da moderação e 
attendendo de um lado aos dictames da justiça, e de outro á lei da necessidade. · 

Que a conspiração visava a destruição da Republica não padece duvida, visto 
que. estava assentada a instituição de um triumvirato que não se encontra em nen-
hum dos artigos constitucionaes, de um triumvirato, incompativel com o Congresso 
e com a liberdade, cuja apparição na historia dos povos denuncia sempre uma 
epoca de decadencia e corrupção, ou o ultimo degráo que o despotismo galga para 
se coroar. Note ainda V. Ex. que a qonspiração de 10 de abril se operou em uma 
praça de guerra, como o é a Capital Federal, e que se desceu aos quarteis para o 
alliciamento das tropas; portanto não podia ter sido mais perigosa pelo local em que 
se desenvolveu, tanto mais quando á sua testa figuravam altas patentes do exercito 
e da armada nacional. ' 

A' parte, porém, esta consideração, confesso que não deixa de tomar feição 
penal a subsistencia de medidas preventivas depois de levantàdo o estado de sitio : 
sendo esta a resultante de uma invasão ou conspiração, participa da generosidade 
da commoção, e não nos é licito isolai-a em alguns membros da communhão, 
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prorogando nelles individualmente seus effeitos ; com igual noção de direito, as 
tribus selvagens abandonam á morte lenta das solidões os veteranos invalidos. 
Sim, o estad.o de Sitío é um estado de guerra que determina um cenjuncto de medidas 
preventivas ou prophilaticas extraordinarias, mas o cordão sanitario ou a quarentena 
dura tanto quanto a epidemia, e não podemos ,perpetuai-os contra dous ou tres 
indivíduos, sob pena de darmos a taes actos a côr de uma penalidade. 

Não é fóra de proposito lembrar uma postma paulistana que sob sancção penal 
mandáva o dono de casa onde houvesse varioloso expellil-o para fóra da povoação, 
immediatamente e a toque de caixa. Mas devemos todos convir que essa postura 
não é nenhuma obra prima, e que os homens não são microbiosque se desaggreguem 
ela communhão por meio de processos deste jaez. 

O governo incorreu em censuras no Senado justamente pelo excesso de mode-
ração com que elaborou os,decretos de abril, productos de boa fé e do desej0 de paci-
ficar os animos na Capital Federal ; cumpre lembrar todavia que póde-se tornar 
p,erigosii- a reproducção do precedente, porque a exaggeração da moderação é muitas 
vezes o disfarce do despotismo. 

Sem nenhama applicação, portanto, aos decretos de abril, que reconheço terem 
sido extraordinarios e de salvação publica, offereço ao art. 6° uma emenda que im-
possibilita o abuso, de futura imitação. 

Redigi tambem outra emenda ao art. 7° porque sua parte final já consta de 
emenda anterior, e porque no principio o referido artigo nega ao Presidente da 
Republica poder para suspender o estado de sitio que elle houver declarado. 

Não vejo motivo algum pelo qµal .o Presidente não suspenda de per si o 
estado de sitio, desde que houver cessado a commoção. . 

Não acceito, Sr. p residente, nem a primefra parte do art. 90 como está no subs-
titutivo, nem a emenda, conforrpe a qual não depende de sancção a lei que declarar 
o estado de sitio. 

Si o Presidente da Republic\l' é o braço direito do Congresso, como o excluiremos 
inconstitucionalrnente, da comi:iarticipação na decretação da lei? 

Como annuHaremos a coordenação dos Poderes Legislativo e Executivo, votandcr 
leis políticas para não serem executadas? 

Não• legislamos para o dia, mas para todos os tempos e por isso não devemos 
presumir uma crise em que p011igue a existencia nacional, e em que o governo se 
divorcie do Congresso. 

Quando todos nós temos dElclarado que no systema representativo o Congresso 
não se orna com o apparato da omnipotencia, antes soffre o freio da Constituição, 
não comprehendo como preceitue o art. 90 que, quando a declaração do estado 
de sitio for feita pelo Congresso, as suas condições serão prescriptas pela respectiva 
resolução. 

Uma de duas : ou a lei que estamos a discutir é constitucional ou não é; nesta 
hypothese, seFá uma immoralidade despida de força . obrigatoria : na primeira 
hypothese, ha de necessariamepte obrigar tambem ao Congresso, qüe não póde 
sahir dos limites estreitos da Oonstituição. 

Para que, pois, a restricção mental exarada no art. 90? 
A lei deve ser igual, unifor;me e harmonica; desde que o Congresso põe peias 

á acção do governo, manda o brto e a honestidade que soffra tambem essas peias. 
Voto ,portanto, e protesto pontr a o período principal do art. 90, 
Tenho, Sr. presidente; mar1Sfestado, com algumas lacunas, o pensamento de 

algumas emendas por mim off13recidas, entre as quaes existe uma exclusiva de 
6ommissões militares. A Constitpição prohibe os tribunaes de excepção, e mantém 
o jury como garantia de liberd11de. 

Ao estado de sitio filiam-se os crimes políticos, todos da competem·ia da jus-
tiça federal, e a decl:lração da lei quasi marcial não suspende essa competencio, 
privativa. 

Tendo dito sinceramente, SF. presidente, o que penso sobre o assumpto em 
discussão, peço aos illustrados 13enadores excusa pelos momentos de attenção que 
hes tomei 
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VozEs. - Tem fallado muito bem. 
O SR. AMERIOO LOBO. - Já disse qual o meu intuito; quero concorrer para 

t[ue a nossa Constituição realise na pratica o proposito de seus autores; busco h1>r-
monisar suas disposições quanto podem ser harmonisadas, para que dahi resulte um 
todo hemogeneo; symetrico, artistico e racional. 

Ter.mino declarando que votarei a favor do substitutivo modificado no sentid0 
das minhas emendas, e isto farei sem nenhum cuidado de momento nem preoccupa-
ção egoistica. 

Sabe o Senado que permaneci mudo e impassivel durante · esta discussão. 
Quanto a mim, foi inopp©rtuno o debate, cuja resp0nsa;bilidade pertence, aliás, ao 
illustre chefe da opposição, que em tão má occasião teve a inicia,ti'va do projecto 
primitivo. ' 

Na America do Norte só se decretou uma lei semelhante seis annos,depois de 
apagada e extincta a guerra da secessão, quando ella não podia se ressent;ir mais 
das circumstancias da lucta, e quando se haviam acalmado a agitação dos espíritos 
e as paixões dos combatentes. 

Devemos, senhores senadores, guardar a nossa Constituição, em cuja defesa 
offereci emendas.; sejam o;illas acceitas ou rejeitadas, ficarei contente por ter cum-
prido com o meu dev.er. (Muito bem, muito t.em. ) 

O Sr. Theodoreto Souto começa: dizendo que pede a palavra sómente para 
erguer um Ji>rotesto e accentua:r ,com toda a energia de que é capaz, ' a sua opinião. 

Fazendo suas as considerações expendidas pelo honrado senador por Minas, ao 
terminar o seu d iscur.so, está de perfeito accordo em reconhecer que não é este 
o mom,:mto mais opportuno para se deliberar sobre o estado de sitio. 

Entende que o paiz está doante de morrões accesos e ainda debaixo de um 
estado de sitio real, porque continuam a perdurar seus effoitos, pelo desterro, pela 
prisão de muitos compatviotas, alguns dos quaes protegidos por .immunidades parla-
mentares. E' por esse 'motivo que o paiz se acha em verdadeiro periodo de agitação, 
em que as paixões tumultuam, tanto de lado da maioria, como do lado da opposi i 
ção, sem que o Senado possa ver,, com a precisa.: calma e respeito, toCios os interesses 
de ordem social é po1itica, para legislar sobre o est.ado de sitio, 

Depois de outras considerações, entende ainda o orador que o pr0jecto em 
discussão, elaborado pelo Sr. senador por S. Paulo, não significa a iniciação de uma 
lei para regular o estado de sitio, mas a legitimação do estado de sitio decretado em 
10 de abril. · 

Em cada um dos seus artigos inconstitucionat;Js, o que se pretende é justificar 
perante a sociedade, ·perante 0s poderes. organisados, perante a opinião publica 
interna e .externa, a violencia de 10 de abril com todas as suas conseq\:tencias mais 
rigorosas e mais barbaras. 

Acha, portanto. que o Senado devia elaborar uma lei organica destinada a 
regulamentar uma these constitucibnal, desenvolvendo 0s princípios contidos na 
Constituição; uma lei sobre o estado de sitio, vasada nos moldes mais convenientes 
á manutenção da ordem publica e ao respeito , das liberdades indi;viduaes ,e d roui 
garantias que não podem nem devem ser susJi>ensas em caso algum .. 

Proseguindo, diz o orador que a primeira cousa que nqta-se neste projecto é a 
sua inconstitucionalidade; desde o art. 1° até ao ultimo não contém uma só dispo -
sição que não seja uma violação do pacto fundamental, não traz em suas disposiç0es 
uma só idéa que não seja a infracção de todos os principios estabelecidos pela 
Constituição. 

No art. 1°, por exemplo, viola-se a regra fundamental, o principio que não póde 
ser em tempo algum violado ,do prazo fixo para todo e qualquer estado de sitio ; 
principio que não é de direito publico pr\vado, mas de direito internacional 
privado e geral. 

Passando o orador a tratar da. questão de .immunidades parlamentares acha 
que ainda neste ponto o projecto fere n Constituição. 
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Aa immwlidades parlamentares eram um elemento organico da Constituição 
política, porque o Congresso era o juiz instituido para julgar os actos do Poder 
Executivo, e elle não podia, absolutamente, ser expoliado de sua immunidade sob 
pena de ser eliminado. 

O orador, depois de analysar outros pontos do projecto, termina dizendo que o 
que ha de p erder a nossa .patria, o que ha de perder a Republica, são os excessos da 
liberdade, são os excessos da tyrannia e dictadura militar. 

Encerra-se a discussão sem mais debate. 
Procede-se á votação das emendas, com o seguinte resultado : 
E' approvada a seguinte emenda do Sr. Campos Salles e Gil Goulart, que já 

o havia sido em 2a discussã o : 
Ao art. 1° - entre as palavras Poder Executivo e poderá -, accrescente-se - na 

ausencia do Gongi·esso. 
São successivamente rejeitadas as seguintes emendas : 
Ao art. 1°. Substitua-se o período final pelo seguinte: 
A suspensão de garantias constitucíonaes, de.ternlinada pelo estado de sitio, não 

attingirá os membros do Congresso, nem os membros do Supremo Tribunal Federal, 
salvo o caso de prisão em flagrante. - Amaro Gai•alcanti. - Virgilio Damasio. 

O período final do art. 1° substitua-se por estes paragraphos : 
lº. As garantias constitucionaes, cujo exercício se suspende, são as constantes 

do·ai:t. 72 §§ 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 da Constituição Federal, podendo, outrosim, 
o governo ou seus agentes apprehender armas e munições de guerra, e estabelecer 
servidões negativas. 

20 Os membros do Congresso Nacional só poderão ser tletidos ou desterrados, 
si pelo depoimento de duas testemunhas ou confissão ante qualquer autoridade se 
verificar que sã o autores ou cu1:1?"Plices do delicto ou de tentativa de delicto inafian-
çavel contra a existencia politfca, ou contra a segurança interna da Republica ; 
mas serão submettidos immedi11-t!lllllente a julgamento, si assim optarem na fórma 
dG art. 20 da Constituição. 

3º. A's pessoas que, por si:rpples suspeita, forem pacientes das medidas preven-
tivas será licito sahirem do te11ritor:io nacional, comtanto que nã~seja para paiz 
vizinho (salvo autorisação do governo) e permaneçam fóra durante todo o tempo 
em que durar o estado de sitio. - Americo Lobo. 

São approvadas as seguintj'ls emendas 
Ao art. 20 n. 2 in fine : 
Accrescente-se :-não preferindo o paciente retirar-se do paiz em logar a apra-

simento do governo. - J. L. Coelho e Campos. 
Ao art. 3°. Addicione-se o seguinte paragrapho : 
A falta de cumprimento deste preceito não impedirá que o Congresso delibere 

e resolva, como é de sua compe-~encia, na fórma dos precitados artigos const.itucio-
naes. - A. Gavalcanti. - Virg~lio Damasio. 

E' rejeitada a seguinte em\lnda : 
Ao art. 4° Substituam-se a~ palavras 
" approvando-os», por esta~ outras : 
" approvando-o, prorogando-o, ou suspendendo-0>i. - Ainer·íco Lobo, 
E ' approvada a seguinte eµienda : 
Ao art. 4°. Em vez d as p fl'lavras - ou promovendo a sua responsabilidade, 

diga-se : - Ou promovendo a responsabilidade contra quem de direito, si for caso 
della. - J. L. Coelho e Campos. · 

E ' approvada a seguinte ewenda : 
Ao art. 50 : - Supprima-se, - J. L. Coelho e Campus. 
Considera-se prejudicada a seguinte emenda : 
Ao art. 50 - Substitua-se pelo seguinte : 
" O Presidente convocará extraordinariamente o Congresso Nacional, sempre 

·que a gravidade das circumsta;ncias lhe indicar a necessidade dessa medida», -
Americo Lobo. 
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São rejeitadas as seguintes emendas : 
Aos arts. 5° e 6°. Substituam-se pelo seguinte : 
Art. 5° A declaração da suspensão do estado de sitio faz cessar a suspensão de 

garantias, submettendo á jurisdicção da justiça ordinaria aquelles cidadãos que 
~ouverem sido attingidos pelas medidas de excepção empregadas ; salvo caso de 
amnistia. - A. Cavalcanti. - Virgílio Damasio. ' 

Art. 6° Substitua-se pelo seguinte : 
" A declaração do estado de sitio não transfere da justiça federal o processo 

e o julgamento dos crimes politicos ; as autoridades locaes continuarão a exercer 
as attribuições meramente policiaes, que o governo ou seus agentes rtão avocarem 
para si. » - Americo Lobo. 

E' rej·eitada a seguinte emenda : 
Ao art. 6°, 1° periodo, in fine: 
Accrescente-se : « Até deliberação do Congresso, si por ai não tiverem sido 

suspensas pelo Poder Executivo.• - J. L.Coelho e Campos. 
E' approvada a seguinte emenda : 
O 2° membro do art. 6° passe a ser collocado depois do art 7° como paragrapho 

unico. - J. L. Coelho e Oamvpoa. 
E' rejeitada a seguinte emenda : 
Art. 7°. Substituam-se por estas as palavras •homologar, etc.• •mas o Presi-
dente poderá suspender, antes da sessão ordinaria, o estado de sitio que houver 

declarado.» - Americo Lobo. 
Sob indicação de seu autor considera-se prejudicada a seguinte emenda 
« Ao art. 8°. Supprima-se. - Americo Lobo. 
E' rejeitada a seguinte emenda : 
Art. 9°. Substitua-se pelo seguinte : , 
• A resolução de declarar· ou que approvar ou que suspender a declaração do 

estado de sitio será tomada em uma discussão de cada camara. » - Americo Lobo. 
E' approvado o seguinte artigo additivo : 
" A suspensão das garantias constitucionaes pela declaração do estado de sitio 

é de compentencia exclusiva dos poderes federaes, (Constitui ção a.rt. 34, n. 21 ; 
art. 48 n. 15 e art. 80 § 1°). »- J.L. Coelho e Campos. 

São successivamenté rejeitados os seguintes additivos : 
Art. ou § § onde convier. 
Não obstante a declaração do estado d.e sitio, as autoridades e · justiças ordina-

rias subsistirão no exercicio de suas funcções, e bem assim, continuarão os indivi-
duos a gosar dos seus direitos e garantias constitucionaes, que não tiverem sido 
expressamente suspensos 'por aquelle acto. - Amaro Oavalcanti. 

Addicione-se onde convier : 
Art. A resolução pela qual, nos termos do art. 34 n. 21 da Constituição 

Federal, o Congresso declarar o estado de sitio ou approvar ou suspender o estado 
de sitio que houver sido declarado pelo Poder Executivo ou seus agentes respon-
saveis, será por este poder promulgada e mandada cumprir, independentemente 
de sancção. 

Paragrapho unico. Essa resolução soffrerá uma só discussão em cada cama.ra 
e será tomada por maioria de dous terços. - A mcuro Oavalcanti. - Virgílio Dwm.asio. 

Addicione-se onde ·convier : 
Art. Si for o Presidente da Republica, nos termos do art. 80. §§ 1º e 20, quem 

declarar o estado de sitio, o Congresso Nacional reunir-se-ha, independente de con-
vocação, 21 dias depois daquelle em que tiver sido feita a declaração, afim de dar 
cumprimento ao dever que lhe incumbe, na conformidade dos citados arts. 34 n. 21 
e art. 80 e seus paragraphos. 

Paragrapho unico. Declarando o estado de sitio, o Presidente da Republica 
comrnunical -o -ha immediatamente aos governadores dos estados, para que estes 
o communiquem aos respectivos membros do Congresso. - Amaro Cavalcwnti. -
V. Damasio. 
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~ioa prejudicada a seguinte sub-emenda : 
Na emenda que diz : cc si for o P vesidente da Republica, nos termos do art. 80 

§§ l o e 2°, quem declarar o estado de sitio ... substituam-se as palavras immediatas : 
cc O Congresso Nacional reunir-se-ha independante de convocação, 21 dias depois 
daquelle em que ... » pelas seguintes : cc C011vocará o Congresso Nacional para uma 
sessão extraordinaria, que se realisará 3.0 dias depois daquelle em que .. _ » O mais 
como está na emenda. 

S. R, - VirgiUo Damasio. - Amaro Oavalcanti. 
E' approv,ado o projecto com as alterações feitas, ficando entretanto sobre a 

mesa, afim de ,passarem por mais uma discussão na sessã.o .seguinte as emendas 
offerecidas e approvadas em 3a. 

Vem á mesa a seguinte declaração. 
Votamos contra a 2a parte do art. 1°, annullando, de modo incondicional, as 

immunidades dos membros do Congresso Nacional, por ser isso contrario ao 01rt. 20 
da Constituição. - Amaro. Oavalcanti. - Galvâo. - José Bernardo. - Lapér. -
V. Damasio. - Theodoreto Souto. - Braz Oarn,eiro. - E/Jyseu Martins. - Generoso 
Marques. - J. Oatunda. - Oruz. '· 

Segue-se em discussão unica, a qual encerra-se sem debate, o decreto não sanc-
cionado, isentando de direitos de importação todos os machinismos e apparelhos 
importados para as fabricas de fiação e tecidos, do estado do Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE diz que, na forma da Constituição Federal e do regimento 
interno do Senado, a votação é nominal, considerando-se approvado o projecto si 
obtiver dous terços dos suffragios. presentes; e para esse fim vae se proceder á cha-
mada, devendo responder sim os Srs. senadores que approvarem o decreto, e não 
os que o rejeitam. , , 

Procede-se á chamada e respondem sim os Srs. Francisco Machado, Souza 
Coelho, Joaquim· Sarmento. Nina Ribeiro, Manoel Barata, Antonio Baena, João 
Pedro, Cunha Junior, Gpmensoro, Cruz, Elyseu Martins, The.odoreto Souto, José 
Berna:rdo, Oliveira Galvão, Amitro Cavalcanti, Tavares Bastos,Rosa·Junior, Virgílio 
Damasio, Domingos Vincente1 Gil Goulart, Monteiro de Barros, Lapér, Braz 
Carneiro, Aristides . Lobo, Joa~uim Felicio, Americo Lobo, Campos Salles, Joa-
quim de Souza, Silva Canedo, Paranhos, Joaquim Murtinho, Santos Andrade, 
Raulino Horn e Esteves JuniO\' (34). 

O SR.• PRESIDENTE declara que o decreto foi approvado por unanimidade de 
votos presentes e que vae ser como lei ,enviac).o ao Poder Executivo, para a formali-
dade da promulgação. 

Segue-se em 2a discussão o art . . 1 o· do projecto do Senado, n. 19 de 1892, relativo 
ao regimento commum das dulj-8 casas do Congresso. 

Vem á mesa, é !,ida, apoiaqa e posta conjunctamente em discussão a •seguinte 
emenda: 

Ao art. 1° aocrescente-se : 1 

, § 4º. Tratar e resolver sobre os casos previstos no art. 34, ns. 21 e 27 e art. 80, 
§ 30 da Constitução Federal. - Amaro Oavalcanti. 

, Encerra-se a discussão. 
Entram succeissivamente em discussão, a qual encerra-se sem debate, os arts. 

2°,. 3°, 4°, e 5°. 
Segue-se em 2a discussão o art. 6°. 

O Sr. Souza Coelho quEl como o .Sr. presidente fez ·parte da commissão 
organisadora deste projecto, pec;le a S. Ex. que lhe explique quaes são os secreta-
rios, que sentam-se á direita e 11uaes os que sentam-se á esquerda elo presidente, 
porque o artigo estabelece que 13ervirão de secretarias os pr,imeiros e segundos das 
duas· camaras, guardada a cird(:lm numerica ; mas não se sabe quaes são desses 
secretarios os que sentam-se á d~reita e os que sentam•se á esquerda. 

O Sr. Presidente - Sati~fazendo ao nobre senador pelo Amazonas, tenho a 
infor;mar a S. Ex. que o projecto de regimento commun nesta parte nada mais fa:z 
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do que consagrar aquillo que se tem praticado nas sessões em que se reunem as duas 
camaras do Congresso Nacional : o 1° e o 2P secretarios de cada uma das .camaras 
tomam assento-o 1° do Senado á direita do presidente , portanto conservando 
seu Jogar de 1° secret ario; o 1° da Camara dos Deputados á esquerda, occupando 
o Jogar de 20 secretario do Congresso; o· 20 do Senado occupa o Jogar de ao, 
ficando o 20 da camara no de 4° secretario do Congresso. 

O SR. SouzA COELHO- Satisfaço-me com a explicação de V. Ex. 
Encerra-se a discussão sem mais debate. 
Entram successivamente em 2a discussão, a 'quál encerra-se sem debate, os 

artâ. 70 e so. 
Segue-se em 2a discussão o art. 90, 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão, encerrando-se esta 

sem debate a seguinte EMENDA : · 
Ao art. 90, 
Substituam-se as palavras: - Os dous 2º' secretarios, pelas seguintes: ---, O 30 

e 4° secretarios - Gil Goulart. - João Pedro. 
Entram successivamente em 2a discussão, a qual encerra-se sem debate, os 

arts. 10 a 24 e ultimo do projecto. · 
Indo-se proceder á votação verifica-se não haver mais no r ecinto numero legal, 

pelo que procede-se á chamada dos Srs. senadores que compareceram á sessão, •e 
deixam de resp<:mder os Srs. Gomensoro, Cruz, Catunda, José Bernardo, Oliveira 
Galvão, Firmino da Silveira, Coelho e Campos, Saldanha Marinho, Paranhos, Santos 
Andrade e Generosa Marques. 

A votação fica adiada. 

Na sessão de 29 é approvado o proiecto nº 17, com emenda.a. 

SESS~O ·DE 30 DE JBNHO. 

Entram conjunctamente em nova discussão, a qual encerra-se sem debate, as 
emendas offerecidas, ·e approvadas em 3a disciissão, ao projecto do Senado n. 17, 
de 1892, regulando a decretação do estado de sitio. 

Votam-se, e são successivamente approvadas as emendas. 
E' o projecto, assim emendado, adaptado para ser remettido á Camara dos 

Deputados, indo antes á commissão de redacção. 

SESSÃO DE 1° DE JULHO. 

O Sn. PRESIDENTE diz que se acha sobre a mesa, e vae a imprimir no Diario 
do Congresso, afim de ser discutido na proxima sessão, o seguinte parecer : 

' O Congresso Nacional decreta : 
Redacç.ão. Art. lº. Nos casos de imminente perigo por a.ggressão estran-

geira ou commoção intestina, exigindo-o a segurança publica, o 
Poder E xecutivo, na ausencia do Congresso, poderá declarar em estado de sitio a 
extensão do territorio que seja necessario e pelo t empo que julgar indispensavel, 
suspendendo-se ahi as garantias constitucionaes. 
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Nestas garantias comprehendem-se as immunidades a que se refere o art. 20, 
da Constituição Federal. 

Art. 2º Nas medid as de repressão contra as pessoas, o Poder Executivo restrin-
gir-se -ha a impor : 

1°, a detenção em logar não destinado aos réos de crimes communs; 
' 2°, o desterro para outros sítios do territorio nacional, não preferindo o paciente 

retirar-se do paiz para logar a aprazimento do mesmo poder. 
Art. 3°. Na primeira reunião do Congresso, subsequente á declaração do estado 

de sitio, o Presidente da Republica relatar-lhe-ha, no prazo maximo de oito dias da 
sua abertura, as medidas de excepção que houverem sido empregadas, juntando á 
sua mensagem os documentos e informações que tiver colligido. 

Paragrapho unico. A falta de cumprimento-deste preceito não impedirá que o 
Congresso delibere e resolva, como é da sua competencia, na fórma da Constituição 
Federal. 

Art. 4°. Presentes ao Congresso os documentos e informações, a que se refere o 
ar~igo anterior, a Camara dos Deputados iniciará, desde logo, o exame dos actos do 
Presidente da Republica, relativos á declaração do estado de sitio, approvando-os 
ou promovendo a responsabilidade contra quem de direito, si for caso della. 

Art. 5°. A susp1msão do estado de sitio pelo decurso do tempo que lhe for 
fixado no acto da sua declaração não acarreta a cessação dos effeitos das medidas 
empregadas, as quaes continuam a vigorar em relação ás pessoas sobre quem 
recahirem. 

Art. 6°. Só ao Congresso' Nacional compete tomar conhecimento do acto 
da declaração do estado de sitio, para approval-o ou não e homologar as medidas, 
que se lhe seguirem, mantendo, ou suspendendo, ou prorogando os prazos fixados 
para a sua duração e permanencia dos seus effeitos. 

Paragrapho unico. Findo oi tempo determinado para a detenção ou desterro, 
os pacientes serão immediatame:nte postos á disposição do juizo competente, afim 
de serem processados e julgado~, salvo unicamente o caso de amnistia. 

Art. 7°. O Poder Executivq poderá r estabelecer o uso dos passaportes para 
as pessoas que entrarem ou sahjrem do territorio em estado de sitio. 

Art. 8°. Quando a declaraç~o de estado sitio for feita pelo Congresso, as suas 
condições serão prescriptas pela respectiva resolução. 

Esta resolução será tomada em uma só discussão de cada camara. 
Art. 9°. A suspensão das g\trantias constitucionaes, pela declaração do estado 

de sitio, é da competencia exclusiva dos poderes federaes (Constituição, art. 34, 
n. 21 ; art. 48, n. 15, e art. 80, § 1°). 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 30 d~ junho de 1892. - Manoel Barata. - Americo 

Lobo. - Tavares Bastos. 
Entra em discussão unica, e é sem debate approvada, a redacção do projecto 

d o Senado n . 17, de 1892, reguj ando ~ decretação do estado de sitio. 



NOTA 

Projecto Annibal Falcão. 

Em 11 de Junho, foi lido o projecto. Ficou aeryi andamento. 

Projecto Amaro Cavalcanti. 
66 A (DO SENADO). 

Em 25 de Julho vae a imprimir o parecer. Em 30 entra em seflunda discussão. 
Ora o Sr. Alcindo Guanabara. E' lida a emenda do Sr. Marciano de Magalhães. Em 
li de Agosto ora o Sr. L . Filgueiras que offerece substitutivo. Em 2ora o sr. Felisbello 
Freire. Em 4 oram os Sra. Couto Cartaxo e Gonçalves Chaves que offerecem emendas. 
Em 5 é lida a emenda do Sr. Alcindo Guanabara. Encerrada a discussão. Ery 9 são 
rejeitados o projecto e emendas. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO_:DE!l7 DE JUNHO. 

Regula as providencias a adaptar ao ser declarado o estado de sitio e depois de sua sus · · 
pensão; confere jur1:sdicção especial aos conselhos de guerra, que ces.•ará com os 
demais e/feitos da declaração, quando não for esta approvada pelo Congresso 
Nacional, sendo restabelecida a competencia dos tri bunaes ordinarios. 

'O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1°. Declarado pela autoridade competente o estado d e sitio, na confor. 

midade dos arta. '34 n. 21 e 80 da Constituição da Republica, o Pod'er 
Projecto. Executivo nomeará. o commandante da praça ou os das praças 

que houverem sido decretadas so'b a lei marcial, e o conselho óu 
os conselhos de guerra que houverem de julgar os accusados pelos crimes de cons-
piração e de sedição, ou por crimes connexos corri os dessa natureza, commettidos 

1 depois da declaração do estado de sitio ou antes dessa declaração, si a tiveFem 
directa ou indirectamente determinado ou motivado. 

Árt. 2°. Publicada a declaração de estado de sitio, cessârá em relação aos accu-
sados por crimes de sedição e cJonspiraçãó ou por crimes connexos com os dessa 
natureza, a jurisdic'ção dos tribunaes ordinairios ; podendo a autoridade militar 
avocar pára os conselhos de guerra o conhecimento dos processos já instaurados 
por aquelles tribunaes contra os indivíduos indiciados em taes crimes. 

Art. 3°. Ainda depois de suspenso o estado de sitio, os conselhos de guerra 
nomeadÓs na fórma e para os fins indicadoA nos dous artigos precedentes, continua-
rão a julgar os accusados de crimes de sedição e de conspiração e os de crimes con-
nexos, commettidos dur'ante o estaflo de sitio ou que hajam directa ou indirecta-
mente determinado ou motivádo a declaração da lei marcial. 

Art. 4°. Para todos os effeitos do processo e julgamento p elos conselhos de 
guerra, serão equiparados aos militares os civis de qualquer cathegoria que sejam. 

Art. 5°. Os conselhos d'e guerra poderão fazer prender, processarão e julgarão 
os co-autores e os cumplices nos crimes a que se r efere est a lei, ,ainda que os indicia -
dos se não achem ou n ão sejam encontrados na praça declar ada em est 11,do de sitio .. 

Art. 6°. Não approvada pelo. Cohgresso N acional a declaraçã o de estado d e 
sitio feita p elo Presidente da R epublica, . cessarão immediamente todos os effeitos 
decorrentes daquella declaração, restabelecendo-se em sua plenitude a compet encia 
dos tribunaes ordinarios para o julgaµielito dos crimes de que trat a est a lei .. 

Art. 7°. A jurisdicção conferida pela presente lei aos conselhos de guerra não 
terá effeito r etroactivo. 

Art·. 8º. ,Revogam -se as disposi,ções em contrario .. 
Sala das sessões da Camara dos Deputados, 6 de junho de 1892. Annibal• 

Falcão (*). 

(*) Com o proceoso do project o n , 66 A (do Senado) o proj ecto acima ficou 
em andall)ento.• 
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SESSÃO DE 25 DE JULHO. 1 

A commissão de constituição, legislação e justiça, a quem foi presente o pro-
jecto n. 66 deste anno, vindo do Senado, regulando as providencias a adoptar ao 

ser declarado o estado de sitio, é de parecer que o mesmo 
Parecer e projecto seja submettido á discussão da Camara. 

Salla das commissões, 25 de julho de 1892. - Gli-
A. Cavalcanti. cerio, presidente. - Felisbello Freire, com restricções. -

Julio de Mesquita, com restricções. - Oasimiro Junior. 
- Ohagas Lobato. __:, Alcindo Guanabara, com restricções. - França Oarvalho, com 
restricções. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. Nos casos de imminente perigo por aggressão estrangeira ou commo. 

ção intestina, exigindo-o a segurança publica, o Poder Executivo, na ausencia do 
Congresso, poderá declarar em estado de sitio a extensão do territorio que seja 
necessario e p11lo tempo que julgar indispensavel, suspendendo-se ahi as garantias 
constitucionaes. 

Nestas garantias comprehendem-se as immunidades .a que se refere o art. 20 
da Constituição Federal. 

Art. 20. Nas medidas~ de repre~são contra as pessoas, o Poder Executivo res-
tringir-se-ha a impor : 

1 o, a detenção em logar não de'stinado aos réos de crimes communs ; 
2°, o desterro para outros sitio.a do territorio nacional, não preferindo o paciente 

retirar-se do paiz para logar a apra\~imento do mesmo poder. . 
Art. 3°.· Na primeira reunião dp Congresso, subsequente á declar,ação do estado 

de sitio, o Presidente da Republicu relatar-lhe-ha, no prazo . maximo de oito dias 
da sua abertura, as 'medidas de exc\'lpção que houverem sido empregadas, juntando 
á sua mensagem os documentos e if1fqrmações que tiver colligido. . 

Paragrapho unico. A falta de cumprimento deiite preceito não impedirá que 
o Congresso delibere e resolva, corno é de sua cornpetehcia, na fórma da Consti-
tuição Federal. , · 

Art. 4°. Presentes ao Congresso os documentos e informações, a que se refere o 
artigo anterior, a Camara dos Depi:itados iniciará, desde logo, o exame dos actos do 
Presidente da Republica, relativos á declaração do estado de sitio, approvando-os 
ou promovendo a responsabilidade contra quem de direito, si for caso della. 

Art. 5°. A suspensão do estado de sitio pelo decurso do tempo que lhe for fixado 
no acto da sua declaração não acarreta a cessação dos effeitos das medidas 
empregadas, as quaes continuam a vigorar em relação ás pess9as sobre qnem 
recahirem. 

Art. 6°. Só ao Congresso Nacional compete tomar conhecimento do acto .da 
declaração do estado de sitio, para approval-o ou não e homologar as medidaB, 
que se lhe seguirem, mantendo 0~1 suspendendo, ou prorogando os prazos fixados 
para a sua duração e permanencia dos seus effeitos. 

Paragrapho unico. Findo o tempo determinado para a detençã.o ou desterro, 
os pacientes serão immediatamente postos á disposiçã.o do juizo competente, afim 
de serem processados e julgados, f\alvo unicamente o caso de amnistia. 

Art. 70, O Poder Executivo poderá restabelecer o uso dos passaportes para 
as pessoas que entrarem ou sahirem do territorio em estado de sitio. 

Art. so. Quando a declaração de estado de sitio for feita pelo Congresso .. as 
suas condi,ções serão prescriptas p13la respectiva resolução. 

Est.a resolução será tomada erl') uma só discussão de cada camara. 
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Art. 9°. A suspensão da!! garantias constitucionaes, pela declaração do estado 
de sitio, é da competencia exclusiva dos poderes federaes (Constituição, art. 34 
n. 21 ; art. 48, n. 15, e art. 80, § 1°). 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, em l de julho de 1892. - Priidente J. Moraes Barros, vice-

presidente. - João Pedro Belfort Vieim, 1° secretario. - Antonio Nicoláo Mon-
tei-ro Baena, 2° secretario interino. - Francisco Manoel da Ounha Junior, servindo 
de 3° secretarioJ - Domingos Vicente Gonçalves de Souza, 4° secretario interino. 

SESSÃO DE 30 DE JULHO. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e entra conjunctamente em discussão a seguinte 
emenda ao projecto n. 66 A : ' 

Ao § 2°. do art. 20. -Supprimam-se as palavras-não preferindo o paciente reti-
rar-se do paiz para Jogar a. aprazimento do mesmo poder. 

Sala das sessões, 30 de julho de 1892. - Marciano de Magalhães. 

O Sr. Alcindo Guanabara {movinnento de attenção). - Cumpre-me, comó 
membro da commissão de const.ituição, legislação e justiça, informará Camara dos 

motivos por que assignei com restricções o parecer dessa 
2a Discussão commissão que acompanha o projecto, ora em debate. 

Divergindo, como divirjo, em pontos essenciaes desse 
do projecto. projecto, deveria antes ter-me declarado - vencido ; mas 

vou expor os factos como se produziram para que a ÇJamara 
ajuize. 

Em principios do mez passado, o Sr. Annibal Falcão, um dos mais illustrados 
e competentes membros da Camara (Apoiados), offereceu á sua consideração um 
projecto de lei ,instituindo uma jurisdicção especial para o processo e julgamento 
dos crimes politicos que motivassem a declaração do estado de sitio. · 

Esse projecto foi enviado á commissão de constituição e fui eu designado para 
sobre elle interpor' parecer. 

Como, porém, já. a esse tempo houvesse o Senado iniciado debate sobre projecto 
de. identica natureza, julguei de bom conselho, para evitar attrictos entre os dous 
ramos do Poder Legislativo, aguardar que tal projecto fosse enviado a esta casa. 

Veiu effectivamente e ainda uma vez mereci a distincçãó de ser designado 
relator do parecer sobre elle. Achando-me, porém, em divl'Jrgencia sobre pontos 
essenciaes desse projecto, que já havia merecido a sancção da outra casa do Con-
gresso, afastei-me da praxe estabelecida e, ao envez de levar á commissão o parecer 
redigido, convoquei-a para expor-lhe as minhas opiniões e ouvir as suas, convencido 
como estava e estou de que este assumpto, melindroso tanto pela sua propria natu-
reza, quanto pelas circumstancias do momento em que somos chamados a resolvel -o, 
deve ser estudado com a maxima isenção. (Apoiado.~.) 

No seio da commissão de constituição, alleguei que não podia acceitar o pro-
jecto do Senado porque, - e dizia-o com todo o respeito que me mereee a outra 
casa do Congresso - porque me parecia que elle não respeitava algumas disposições 
constitucionaes, já quando dava ao Presidente da Republica o direito de fixar um 
prazo para a prisão e desterro dos individuos alcançados pelas· medidas de repressão 
já quando conferia ao Congresso a faculdade de manter, suspender ou prorogar esse 
prazo. 

Na commissão não se logrou firmar opinião pró ou contra o projecto; e , 
considerando quanto era delicado o assumpto e quão conveniente seria que a , 
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deliberação sobre elle fosse assaz ponderad~, resolveu-se comridar as , c~mmissões 
de justiça e de constituição do Senado para uma reunião onde se debatesse a 
questão. Teve essa reunião Jogar nesta casa. . 

O relator da commissão da Camara expoz os motivos pelos quaes impugnava 
o projecto do Senado e apresentou as emendas que pensava deviam ser adaptadas. 

Estas emendas dispõem : , 
a) que o Congresso se considerará convocado pelo facto da declaração 'do sitio 

pelo Executivo e reunir-se-ha dentro de 30 dias nesta capital ; 
b) que o Executivo instituirá um tribunal presidido pelo presidente do Supre-

mo Tribunal Militar, composto de quatro vogaes, dous dos quaes serão juízes toga-
dos; 

e) que esse tribunal julgará os implicados nos crimes de sedição e conspiração 
determinantes da declaração do sitio, respeitado o direito de defesa dos réos. 

O Sr. senador Campos Salles, com a 'competencia jurídica que todos lhe recon-
hecem e que sobejamente tem sido demonstrada na organisação judiciaria do Distric-
to F ederal e na confecção do denominado Codigo Penal, impugnou ardentemente 
as emendas do relator da commissãci da Camara, acoimando-as de inconstitucio 
naes, tyrannicas e inopportunas. Para S. Ex. ,o projecto do Senado era uma 
maravilha, panacéa miraculosa, prompto allivio admiravel, que a tudo attendia e 
t udo curava. ' · 

A maioria das commissões do Senado acompanhou-o sem restricções ; a da 
Camara continuava vacillante, sem que se firmasse em seu seio convencidamente 
maioria pró ou contra. Nesta conjunctura, deliberámos trazer á discussão da Camarà 
o projecto tal como nos foi remettido, confiando do deb111te o esclarecimento das 
questões que nos dividiram. 

Sr. presidente, vindo á tribun~ com sacrificio, pois que me sinto doente, pre-
ciso , ser o mais breve possível. . 

Limitar-me-hei a dizer em que,i me flindei para impugnar o projecito que mere-
ceu a sancção do Senado. 

Voto contra esse projecto por~ue o reputo inconstitucional. . 
A primeira violação da Constituição é a constante da segunda parte do n. 2 do 

art ." 2°, que confere á pessoa alcançada pelas medidas de repressão o direito de pre-
ferir sahir do territorio n acional a ~offrer o desterro em ponto desse territorio. 

A disposição constitucional é t11-xativa : não dá margem á opção. Basta ler. essa 
disposição para se p erceber claramente que a innovação do projecto a contvaria e 
annulla-a. (Lê o art.80 da Constituição.) 

UM SR. DEPUTAD·o dá um aparte. 
O Sa. ALCINDO GUANABARA.-· Não sei si a palavra- desterro - está aqui berµ 

empregada. De facto é antes - remoção - que desterro. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRA1:1· - Está 'muito bem empregada, porque a Con-

stituição foi votada quan do estava em vigor o antigo codigo ·criminal. 
O SR. ALCINDO GUANABARA. - Mas, n ão se trata aqui de p enas; 'trata-se de 

medidas de repressão, de caracter meramente policial. O que a Constituição quiz 
foi armar o Poder Executivo de reci.p.·so capaz, em um momento grave para a ordem 
social, de afastar, de remover do lo~ar onde a commoção se produza aquelles que a 
tenham provocado. 

Não é sinão um afastam.ento temporario que não t em o caraciter de penalidade 
e que a não póde excluir. E' esse caracter quf! a dispósição d e projecto· annulla e 
desfaz. 

Dado o direito de opção ao delinquente, é manifesto (;]_Ue preferir-se-ha sempre 
a retirada para fóra do paiz, ' 

Não ba quem hesite quando se Jhe dê a escblher entre Pariz'e Cú=hy. E acceito 
o primeiro, foge o delinquente á penalidade ... 

o SR. MARCOLINO MOURA dá µm a.parte. 
O SR. ALCINDO GUANABARA. -- Mas Cucuby é territorio nacional. .até segunda 

ordem. (Riso.) 
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A outra violação constitucional que este projecto c,onsagra é a que se contém 
na disposição que autorisa o Presidente da Republica a marcar prazo para a detenção 
e desterro e confere ao Congresso a attribuição de manter, susp1:1nder ou prorrogar 
taes prazos. · . 

Já não estamos discutindo direito a constituir ': temol-o constituido na Consti-
tuição da Republica. Ahi ericontrar-se-ha nitidamente estat11ido d que em casos 
destes podem fazei; o Poder Executivo e o Legislativo. 

Póde o primeiro, na ausencia do Congresso, dada 'a commoção intestina ou o 
perigo immi.nente, declarar o estado de sitio por tempo \}eterminado, prendendo e 
desterrando para sitio do territbrio nacional; póde o segundo approvar, ou não,' tal' 
acto e p~omover a responsabilidade das autoridades que •liouverem praticado 
abusos. ' 

O prazo, pois, que o Executivo póde impor não é para a prisão e desterro : 'é 
para a duração do estado de sitio. Suspenso este, pqrém, podem taes prisões e des-
terros prolongar-se pelo tempo que ao Executivo apraza? E" o que •o projecto esta-
tue ; é o que acoimo de inconstitucional, porque é ·contrario tanto á lettra, como 
ao espirito da lei fundamental. Mas devem taes medidas· cessar pela cessação do 
sitio, com© pretendeu nesta casa a illustrada minoria ? Tambem não. A· regra .está 
firmada na interpretaçã9 que a essa ·disposição coI).stitucional deu a autoridade 
competente - o Supremo Tribunal Federal, 'no memoravel accoriião sobre o 1iabeas-
corpus; longa e brilhantemente defendido depois na imprensa pelo se~ . illmitrado 
autor, o Sr. ministro Barradas. 

A doutrina dá nossa Constituição, avigorada por essa interpretação, é que os 
effeitos das medidas de repressão tom!1das pelo Executivo durante o estádo de sitio 
permanecerão até o momento em que o Congresso se pronuncie sobre esse ac'to. 
Desde que esse pronunciamento se profira, cabe de direito plenÓ a intervenção do 
Poder Judiciario, unico competente para conhecer da criminalidade e proferir 
sentença. 

~ssim sendo, pergunto á Camara : em que se funda o projecto do • S'enado para 
conceder ao Executivo a attribuição de impor li'razos a medidas c1:1jo 'caracteristico 
é a temporaridade, medidas de óccasião, verdadeiros recursos de policia ? Em que 
se funda para permittir que o Congresso se sobreponha ao Poder Judiciario, levan-
tlo-o a conhecer e julgar dos factos delictuosos para manter ou prorogar taes prazos? 
Só conheço um meio pelo qual possa o Congresso çonstitucionalmente praticar taes 
actos: é prorogar o prazo pelo qual tenha .sido declara<l;o o sitio, ou declarai-o de 
n~. , 

o SR. CHAGAS LOBATO E OUTROS SRs DEPUTADOS - Apoiado. 
O SR. ALCINDO GUANABARA. - Desde que o não faça, a conseq uencia immeiliata 

do seu pronunciamento sobre o acto do Executivo é a entrega dos pacientes ao Poder 
J udiciario, a menos que a isso não os furte i pelo uso da sua attribuição de conceder 
amnistia. (Apoiado.~.) ' 

Mas não acaba ahi esse truculento art. 6º do projecto. Ha ainda um paragrapho 
que dispõe que, esgotado este prazo imposto pelo Presidente' e mantido ou proro-
gado pelo Congresso, os pacientes ainda serão entregues ao Poder Judiciario para 
soffrer a penalidade legal ! Dest'arte, os delinquentes soffrerão' por um mesmo 
crime duas penas : a que arbitrariamente lhes 'for applicada pelo Executivo e a que 
está consignada no Codigo ! ' ' 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - E é assim que se ha de consolidar a Repu-
blica ! ' 

UM SR. DEPUTADO_..:_ Mas a primeira não é pena: é medi.dá de repressão. Não 
exclue o Codigo 

Q. SR. ALCINDO GUANABARA - Não ha duvida, desde que ella obedeça á: impo-
sição constitucional, isto é, nã'o seja imposta por prazo certo. Quando pol'ém, a com-
moçãp intestina está imminente ou declarada o Poder Executivo, que tem obriga-
ção de velar pela ordem publica e manter as instituições , declara d 'sitio e lança mão 
das suas attribuições constitucionaes; as medidas que toma são preventivas. " 
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O SR. CHAGAS LOBATO. - E a prisão preventiva não tem prazo. 
O SR. LEOVIGmno FILGUEIRAS. - Perante a Constituição estáa medidas só 

são repressivas. • 
O SR. - Ar.CINDO GUANABARA. - Não, senhor. 
O SR. CHAGAS LOBATO. - E' uma questão de segurança. 
O SR. Ar.CINDO GUANABARA. - O nobre deputado entende que pela Consti-

tuição o sitio só póde ser declarado para reprimir a commoção intestina. Entre-
tanto, a Constituição a admitte no caso de perigo imminente, isto é, do perigo que 
ainda não existe, que é apenas uma ameaça, que póde por conseguinte ser prevenido, 
mas que ainda não póde ser reprimido, visto que não tem effectividade real. E' 
uma questão de segurança, como bem diz o nobre deputado por Minas. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - Não confunda a declaração de estado de 
sitio com a decretação das medidas que são, tomadas posteriormente. 

O SR. ALCINDO GUANABARA. -São cousas insepa.ràveis. Para que se declara 
o sitio, sinão para se decretar essas medidas ? 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - Declara-se para dispensar formalidades 
legaes, para que as autoridades possam agir livremente, sem as peias dessas formali-
dades. 

O SR ALCINDO Q-uANABARA. - Perdão. No momento em que se sente a com. 
moção intestina, quando a ordem publica está ameaçada ... 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - Não apoiado. A simples ameaça não justi-
fica a declaração do sitio. 

O SR. Ar.CINDO GUANABARA ... quando a sociedade está correndo perigo immi-
nente e a autoridade sente-se em risco, a declaração do estado de sitio se impoe para 
que se possa applicar essas medidas que, recahindo sobre os que, detel'.Illinam tão 
grave situação, preV'inem a perturbação da ordem, garantem a paz .e consolidam 
as instituições. 1 

o SR. COSTA MACHADO. - Af oiadissimo ! . 
O SR. ALCINDO GUANABARA. ~ Em virtude deste project9, porém, essas medi-

das assumem o caracter de verda1eiras penas ; e, pois, o que este párrafo vem fazer 
é nada menos que impor outra pena áquelle que por um delicto já praticado já uma 
soffreu. 

O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIR~s. - O .projecto quiz fazer o criminoso politico 
mais ç:l'iminoso que o criminoso pommum e distingue um do outro fazendo com 
que aquelle soffra duas penas. 

O SR. ALCINDO 'GUANABARA. - Não é preciso, Sr. presidente, salientar !!- in -
constitucionalidade destas disposições. Ellas contrariam manifestamente o espi-
rito da Constituição, que, ao PodlJr Executivo em caso algum admitte que julgue 
e commine penas, e que ao Poder Legislativo só o p ermitte no caso especial do jul-
gamento do chefe do Estado. Ne~ se diga que ora n ão se trata de julgamento, por-
que não ha de ser ás cegas, arbitrariamente, que o Congresso ha de ,resolver si o que 
c9nvém é manter ou ha de elle re~ular ; e a não admittirmos que o faça dominado 
d,o odio, do capricho, das más paixões p essoaes, havemos fataln;i.ente de confessar 
que indagará dos delictos, aquilat~Lrá das provas, em 'uma palavra - julgará. Esta-
mos, pois, realmente em face de \tm julgamento sui generia .. . 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIR4s. - Uma attribuição nova. 
O SR. ALCINDO GUANABARA ... uma attribuição nova, como bem diz o nobre 

deputado, commettida a um tribl\Ilal extravagante de . que a Constituição só cogi-
tou para prohibir indirectamente gue o pudesse vi:c a ser. 

Por esse aspecto, pois, o projecto não póde evidentemente merecer a appro-
vação da Camara. 

Mas si ainda elle se limitasse 11- sel' inconstitucional ! .. . E' sobre tudo iníquo, e 
visa instituir a mais violenta, a mais cruel, a mais aviltante de todas as tyrannias 
que podem pesar sobre uma nação! Imaginae, por um momento, esta machina em 
acçã,0; imaginae que o Presidente ,__ que si hoje é um cidadão bem intencionado, 
póde amanhã ser um despota - ipstalla a logo após o encerramento da sessão an-
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nua! do Congresso; imaginae nessa corporação uma maioria dependente delle ou 
unida a elle ; e dizei-me si este povo não estaria transformado em miseravel reban,ho 
de carneiros, cuja vida e liberdade dependeriam exclusivamente da vontade capri-
chosa de um só homem ? ! ( ApwrteB, interrupções.) 

Senhores, estou fallando com todo o desprendimento1 . 
Nem esta lei vae regular o passado ; nem si o fosse, isso me poderia coarctar a 

manifestação de uma opinião que tenho .o direito e o dever de emittir francamente, 
porque sou uma vontade livre ... 

UM SR. DEPUTADO. - E isso muito o honra. 
O SR. ALCINDO GUANABARA. - Não posso occultar, já não direi a minha indi-

' gnação, mas o meu pasmo, ao ver que tão draconianas disposições de lei são defen-
didas e sustentadas em nome da liberdade e por amor della ! 

Por mais que medite e esquiµ:lrinhe os cantos deste projecto, sinto não partil-
har, e canfesso -o de plano, a convicção de seu illustrado autor que, com olhos de 
pae, nelle viu o remedia adequado, o Peitoral de Cambará, o xarope de Ayer, a 
panacéa miraculosa que viria curar a Republica de sua tosse e precavel-a contra os 
males em geral. 

O SR. CHAGAS LOBATO. -As panacéas teem sempre esse effeito : curam tudo 
sem curar nada. 

O SR. ALcINDO GUANABARA. - Ao contrario, a minha convicção é que o reme-
dia matará o doente. visto como deturpa-lhe a Constituição. 

Será demasiado forte ; o que me prova que devemos ainda ficar na primeira 
parte do aphorismo hyppocratico. Não é preciso ainda appellar para o ferro e para 
o fogo : quem sabe si o medicamento não sana ? ' 

Não tenho a pretenção de que as minhas emendas sejam esse elixir de longa 
vida ; mas quer-me parecer que, sem serem propriamente emolientes, são menos 
causticas que o projecto em questão. 

Não obstante, vi revertidas contra ellas as accusações que ao projecto for-
mulei. ' 

Allegou-se na reunião das commissões que el!as eram : 1°, inconstitucionaes; 
20, odiosas; 30, inopportunas. 

Dando detalhadamente á casa conheqimento da mataria de\l as, vou, Sr. presi-
dente, examinar cada uma dessas allegações. 

Para isso, porém, precisamos de indagar primeiro que se visa com este projecto, 
qual possa ser o intuito de uma lei que se inscveva com este rotulo - reguladora do 
estado de sitio. Indicar o que se deva entendev por estado de sitio ? A Constituição 
claramente o diz. Determinar quando, em que circumstancias, em que momento 
deve ser declarado ? Tambem nitidamente o diz a Constituição. Definir como ha-
de proceder o Executivo, uma vez que o declare ? Tambem se acha na Constituição. 
Estatuir as at,tribuições que em taes casos competem ao Congress.o ? Igualmente 
lá está na Constituição. Que-resta, pois, sinão regulamentar o julgamento dos delin-
quentes e impor o prazo para a reunião do Congresso? E' certo que os detalhes, a 
Constituição não os contem; mas esses em parte já estão estatuidos pelo accordwm 
do Supremo Tribunal. Assim, é ponto assente que o unico poder capaz para tom~r 
conhecimento desse acto do Poder Executivo é o Congresso; e que até o momento 
em que este se pronuncie, as pessoas alcançadas pelas medidas de repressão ficam 
sujeitas á sua acção. · 

Tanto basta, parece-me, para se justificar a primeira das minhas emendas, em 
virtude da qual o Congresso se 'consideraria convocado pelo proprio acto da decla-
ração do sitio, reunindo-se nesta cidade trinta dias depois para o fim exclusivo de 
dar cumprimento a essa disposição constitucional. ( hpoiadoa geraes.) 

Assim se pratica em mais de um paiz e o prazo para reunião é ainda menor. 
Em nosso extensíssimo paiz, porém, não é possível a reunião do Congresso com bre-
vidade maior. Pro1111nciado esse julgamento politico, abre-se para os presumiêios 
delinquentes o julgarnento judiciaria. Aqui, porem, cabe de direito a intervenção 
dos legisladores pare. regularem esse julgamento, instituindo uma. jurisdição esre-
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cial. De facto, póde-se pretender que os que visam a destruição violenta da ordem 
legal, reclamem legitimamente a benignidade da lei ? E não é verdade, que todos 
pódem sentir, que os crimes de natureza política não deixam nunca aquella somma 
e variedade de provas que as justiças ordinarias reclamam como fundamento dos 
seus juízos? Assim pensei eu; e ·por isso, propuz que taes delinquentes fossem 
julgados por um tribunal especial que seria presidido pelo presidente do Supremo 
Tribunal Militar e se comporia de quatro vogaes, dous dos quaes, juízes togados, 
nomeados pelo presidente com a approvação do Senado. Não alteraria assim sinão 
a formula processual : as penas a applicar seriam as do Codigo; e ainda assim 
garantia-lhes o conhecimento da accusação, a inquirição das testemunhas, o direito 
de defesa e o julgamento publico, dentro de cinco dias, por maioria relativa, 
abolido, porém, o recw·so. 

Contra o pensamento capital destas emendas ergueram-se principalmente as 
>1,ccusações de que já dei conhecimento á Camara. · 

Allegou-se que a creação dbs tribunaes especiaes era inconstitucional. Para bem 
(!,quilatar do fundamento dessa allegação é mister, Sr. presidente, estudar duas 
questões: lº, qual é o verdadeiro valor e a verdadeira expressão da medida politioa 
conhecida por estado de sitio; 20, si, transplantando-a para a nossa Constituição, 
o legislador alterou-a ou modificou-a; em que pontos e por que fórma. P1"ometto 
á Camara que serei"breve. 

· O honrado Sr. senador Campos Salles sustentou em um de seus bellissimos 
discursos no Senado que o estado de sitio não equivalia a estado de guerra; mas 
antes era um estado intermedio entre a paz e a guerra, um mediador plastico entre 
dous estados oppostos, algo como o laço que une a alma ao corpo, unindo aqui a 
carabina Comblain ,á ordem de habeas-corpus. 

Quaes são as origens historic~s do estado de sit10 ? 
UM SR. DEPUTADO: Isto é fructo francez. 
O SR. ALCINDO GuA.NA.BA.RA. ·-Exactamente. Como facto de guer.ra, o estado 

de sitio preexistia. O primeiro actp legal que o consagrou foi o decreto de 8 de julho 
de 1791 em ]lrança. O estado de sipio que elle previa não era outro sinão o, estado de 
guerra externa. A primeira applic11ção desta medida ás perturbações internas foi a 
constante da lei do 10 fructidor. 4 constituição do' 22 frimaire do anno VIII, inse-
rindo a faculdade da declaração de sitio, caracterisava-o pela faculdade de suspender-
se o imperio da constituição nos logares e durante o tempo que forem determinados. 
Era um parenthe~is aberto á ordem legal; suspendia-se o imperio da Constitaição ; 
que restava então' sinão a força, sinao o estado de guerra ? 

A lei de 19 de agosto de 1849 não veiu destruir estes princípios; e o que todos 
os publicistas francezes nos ensinam é exactamente que os principaes effeiti:Js do esta-
do de sitio são investir a autoridade militar de todos os poderes que normalmente 
cabem á civil para a manutenção p.a ordem e instituir uma jurisdicção especial para 
o julgamento dos delinquentes. 

E' certo que a carta de 18301 tendo estatuido que ninguem seria afastado de 
seus juízes naturaes, pretendeu-sei que virtualmente estava revogado o decreto de 
1811 nesta parte. 

As decisões dos tribunaes foram contradíctorias; mas sem embargo da consti-
tuição de 1848 consagrar o mesmo principio, a cassação franceza reconheceu a 
legalidade dos tribunaes militares e o principio se firmou definitivamente em França. 

Na AustriaJ a declaração do s}tio importa immediatamente o exercício dos tri-
bunaes especiaes pelo modo estatuido em capitulo especial do seu codigo de pro-
cesso. Quando as autoridades competentes resolvem que cesse o processo extraor-
dinario, todos os processos pendentes e aquelles em qüe foram proferidas condem-
nações á p ena capital revertem para os t;ribunaes ordinarios e são então julgados 
pelo direito commum. 

Na Prussia, a lei de 1851 submette igualmente os indivíduos presos durante o 
sitio ao julgamento dos tribunaes militares. · 

UM SR. DEPUTADO dá um ªP!fI'te 
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O SR. ALOINDO GuANABAR:A. - Ah ! a America ! Sim, ouvi que cá a institui-
ção se modificara. De facto, algumas constituições americanas determinam que os 
delinquentes serão julgados pelos tribunaes ordi:narios. Mas, eis aqui a do Equador 
(art. 60 § 212 ) determinando que os presos sejam submettidos aos tribunaes niili-
tares, ainda que tenha cessado o estado de sitio. E vamos, a:finrul, ver como se appli-
cou a dos. Estados Unidos, fonte geratriz de todas as outras. A providencia alli se 
inscreve como méra suspensão do recurso de habeas-corpus;' mas, esta garanti!!-, já 
o disse Blakstone, vale toda uma constituição. • A interpretação que se deu á dispo-

' sição constitucional foi baseada nisso : suspenso o habeas-corpus·, desappareceram 
todas as outras gar antias constitucionaes e os tribunaes militares funccionaram até 
para julgar e condemnar deputados no pleno goso das suas prerogativas. 

Vejamos mesmo entre nós no regimen imperial. A nossa antiga Carta estava 
longe de consignar a faculdade da declaração de sitio pelo modo categorico por que 
o faz a actual Constituição : fallava apenas da " suspensão temperaria de algumas 
das formalidades constitucionaes '"· Entretanto, nunca ninguem pretendeu que a 
ferissem leis, · creando jurisdicção especial para crimes determinados. A lei de 2 de 
julho de 1850, por exemplo, estatuia que os accusados dos crimes de moeda' falsa, 
roubos e homicídios commettidos nas fronteiras, r e,sistencia, tirada de presos e ban-
carrota, seriam processados pelos juizes municipaes e julgados pelos ' juizes de di -
reito. 

Mas, especialmente, a lei n° 631 de 18 de setembro de 1851, que regulava o pro-
cesso e julgamento dos implicados em crimes commettidos em alguma praça decla-
rada em estado de guerra, dispunha em seu art. 1° § 6º : " Os crimes de que trata o 
principio deste artigo em todos as seus numeres, fic~m considerados militares, e 
aquelles que os commetterem :ficam sujeitos ao julgmamento dos con~elhos de 
guerra, ainda quando militares não sejam. » O. n° 3 do mesmo artigo, dispõe : « ... os 
que nos mesmos legares acima mencionados tentarem seduzir as mesmas pr aças, 
afim de que se levantem contra o governo ,ou seus superiores. » Os lagares a que se 
refere são praças de guerra, acampamentos e hospitaes militares. 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. • 
O SR. ALOINDO GuANA·BA:RA. - Recapitulemos para concluir :•a origem histo-

rica do estado de sitio demonstra-nos que elle nã© é sinão uma extensão do modo de 
proceder na guerra externa ao procedimento que conviria ter, quer no caso de p er-
turbações interiores quer n© de ameaças dellas ; e pois que o estado de siti© não 
diverge em seus effeitos do estado de guerra e que a 'concentração dos poderes naR 
mãos da autoridade militar e a instituição dos tribunaes militares são os principaes 
desses effeitos, o modo de' se entender e applicar ' esta medida na legislação dos 
vari©s povos que a consignam, quer europeus, quer americanos e a nossa propria 
legislação sob o Imperio attestam que de facto o característico Q.o estado de sitio 
é a suspensão da Constituição, o dominio militar e a jurisdicção especial para 
os julgamentos. Estamçs, como se vê, bem longe da phantasiosa concepção 
daquelle mediador plastico que constitue o estado de sitio aos olhos· dos constitu-
cionalistas ... do Senado. 

o SR. FRANCISCO GLIOERIO. - Não aos da Camara ... 
O SR. Ar.CINDO GUANABARA. ·- A nossa Constituição, porventura, algo alte-

rou neste assumpto ?· Transplantado para entre nós, o estado de sitio perdeu este 
caracter que lhe advem de suas origens historicas e da consagração da,s leis dos povos 
cultos ? Vejamos como' ella mesma nos define o que se deve entender pGr estado 
de sitio. Em tres artigos falla a nossa lei fundamental dessa medida. PrimeiJ.lo, n o 
art. 34 nº 21, onde discrimina o que compete privativamente ao Congresso (lê): 
" Declarar em estado de sitio um ou m.ais po.ntos do territorio 1iacional, na emer-
gencia de aggressão por forças estrangeiras ou de comnioçõ.o intern.a: apP,rovar ou 
suspender o sitio que houver sido declarado pelo Poder Executivo ou seus agentes 
responsaveis na am;encia do Congresso ». Aqui folia-se da medida sem definil-a; 
discrimina-se a attribuição de applical-a, de mantel-a ou suspendel-a, sem que nada 
se saiba da sua natureza. Se~undo, no art 4,8 n . 15, onde discrimina o que compete 
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privativamente ao Presidente da Republica (lê) : " Declarar por ·si, ou seus agentes 
responsaveis, o estado de sitio em qualquer ponto do territorio nacional, nos casos 
de aggressão estrangeira ou grave commoção intestina >>. Estamos ainda em face da 
regulamentação da medida, sem nada aprendermos da sua natureza. Mas veja-se o 
art. 80 : cc Poder-se-ha declarar em estado de sitio qualquer ponto do territorio da 
União, s·uspendendo.se ahi as g(J//"antias constitucionaes por tempo determinado ... 
etc. » Eis ahi a definição precisa e clara. A Constituição entende que o estado de 
sitio é aquelle estado que se caracterisa pela BUBpensão das garantias constitucionaes 
e que póde ser motivado ou pela aggi>essão externa ou pela cemmoção intestina. 
Pergunto eu : no momento em que em uma sociedade civilisada declara.se suspen-
der as garantias constitucionaes, que resta ? Supprimida a lei, que fica ? A força, 
evidentemente; e como a força está concentrada e representada no goveiino, o que 
existe, declarado o estado de sitio, é o Poder Executivo, armado de todos os ,pode-
res necessarios para ' manter a ordem, garantir a paz e defender-se a si mesmo. 
(Apoiados.) 

O .SR. FRANCISCO GLICERIO. - Suspensa a lei, 0 unico modo de coerção é a 
força do governo. 

O SR, ALCINDO GUANABARA. - Ora aqui está o que, a respeito do estado de 
sitio,claramente diz a nossa Constituição a quantos sabem ler a língua ".ernacula. 
Assim sendo, em que se estribam as accusações de inconstitucionalidade feitas á 
creação de um tribunal especial para julgar os indivíduos alcançados pela declara-
ção de sitio ? 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - Agora é que comprehendo porque Y. Ex 
sustentava que eram medidas preventivas : era para crear depois tribunaes espe-
ciaes ! 

O SR. ALCINDO GuANABARA.
1 

- Responderei a V. Ex. Si prevalecesse a doutri-
na do honrado Sr. general Campos Salles, si à nossa Con.stituição estatuisse que o 
estado de sitio era essa cousa arr1orpha, moldavel á phantasia de quem o empre-
gasse, meio guerra, meio paz, spspendendo umas e prendendo firmemente outras 
garantias, comprehende-se que a creação de taes tribunaes fosse illegal. 'Mas demon-
strado, como está, que assim nãp é; que o sitio só se caracterisa exactamente pela 
suspensão das garantias constituçionaes, como se ha de appellar para: aquillo mesmo 
que se annulla, no iÍltuito de imp13dir que se limite, que se restrinja, que se regule o 
arbítrio da força que, sem essa l'estricção de tolerancia, será omnipotente ? Aqui 
rio-me eu da accusação de tyrannicas e odiosas, que constituem o segundo, item do 
libello ! Cria-se um tribunal ; gal'ante-se o direito de defesa ; dá-se nota de culpa e 
rol das testemunhas ; mais não se admitte que as penas do codigo ; e nos accusa de 
tyrannicos e violentos quem a wµ só homem commette a faculdade de prender e 
desterrar a todos os outros ex-in/ormata consciencia ! ... De um lado uma só força, 
uma só vontade, um só capricho, podendo dispor sem correctivo algum da liber-
dade e da honra dos cidadãos ; qo outro, um tribunal que funcciona segundo uma 
lei, que julga mediante provas, que ouve os réos, que absolve ou condemna ... Fran· 
camente, senhores, não é irrisor~o que os que defendem o primeiro venham con-
demnar o segundo, em nome da liberdade ? 

O nobre deputado pela Bahi1t faz-me quasi um crime da idéa desse tribunal de 
excepção. Mas, senhores, a justiça popular é muito fragil em crimes desta natureza 
para que o seu julgamento lhe seja confiado, O sentimentalismo, a fascinação da 
idéa politic111, a educação que vamos tendo, tudo concorre para que o crime político 
não assuma aos olhos do povo prppriamente as proporções de crime. Nesta conjunc· 
tura, ha de ser aos tribunaes populares, ha de ser ao jury que havemos de entregar 
a defesa da ordem política ? 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEUfAS. - Mas que tem o jury com os crimes politi-
C02 f 

O S:a. ALcrnno GUANABARA, -"- A quem se commette 0 julgament,o dos delin-
quentes depois do pronunciamento do Congresso ? 

O Sn 1;.EOVIGILDO FrLGUEIR,AS. - A' justiça federal. 
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O SR. FELISBELLO FREIRE (ao Sr. Leovigildo Filgueiras). - V. Ex. leia a 
organisação da justiça federal do Sr. Campos Salles e ha de ver que é ao jury que 
cabe esse julgamento. 

o SR. ALCINDO GUANABARA. - Nem ha duvida: é ao jury federal, um tribu-
nal popular, um tribunal de consciencia,fraco para esse effeito, incapaz de garantir 
efficazmente a ordem politica, dominavel pelo sentimento benevolo, doce, incita-
dor de novas agitações e de novas revoltas. 

E' bem de ver que não se póde conter as grandes explosões nacionaes por meio 
de leis, 

Nem eu me proponho a prever ou a dominar os cataclysmos ! ... Si a Republica 
for t ão inepta que se não saiba fazer amar do povo - e vejo com tristeza que vae 
caminhando com grandes vacillações - ella não prevalecerá, porque contra a von-
tade da nação nada prevalece, nem mesmo a força. 

Mas si essas explosões não se regulam, nem se dominam, é' direito de toda a 
sociedade civilisada oppor diques ' efficazes · a essas sublevações, a essas desordens 
oriundas da ambição pessoal ou do odio partidario, que tudo perturbam, destroem 
e anarchisam, que_ são mes<iJ.uinhas, que são anti -patrioticas, que são indignas. E 
- contestem-no embora os que se prézam de op~imistas - é agóra a occa-
sião opportuna de embaraçar a repetição de taes acenas. 

Estamos longe de ter grangeado aquella estabilidade politica, aquella tran-
quillidade social, que, sendo fiadoras da paz, geram o progresso e cimentam a hon-
ra das nações. 

O que anda inspirando todos os espiritos é ainda o sopro satanico da violencia, 
da desordem, da anarchia. Varreu-se da face deste paiz a noção da lei, para preva• 
lecer em seu logar a noção da força. 

Ainda agora, no momento em que fallo, um grande estado da União está -
quem sabe ? - preso de uma agitação armada, porque os adversarios do governo 
intentam encarniçadamente a deposição do governador, o Sr. Barbosa Linia, um 
dos mais dignos, dos mais illust.res, dos mais integros cidadãos <que já se sentaram 
nestas cadeiras (apoiados geraes) e cuja presença no primeiro posto da adminis-
tração pernambucana é uma honra para a Republica, que, de facto, se póde glo-
riar de terá sua frente, cidadão da inteireza moral daquelle (Apoiados). 

E' contra esta corrente de violencias, que acarretará fatalmente o anniquila-
mento da Republica e o esphacelo da patria, que todos devemos reagir com enérgia. 
O Poder Executivo não tem o direito de vacillar um só instante em cumprir o seu 
dever constitucional de manter e respeitar a organisação dos estados, amiga ou ad-
versaria, por nós ou contra nós. (Apoiados .) 1 

O Poder Legislativo não deve hesitar em armar a autoridade dos meios neces-
sarios para assegurar a paz, para dominar o espirito de rebeldia, para restaurar 
o imperio da lei e canalisar para ella as opiniões desvairadas que pedem soccorro á 
força. (Apoiados.) 

A nossa tarefa primordial neste momento n ão é decretar reformas, não é en-
frentar graves problemas políticos : é especialmente assegurar não só a ordem ma-
terial, mas principalmente a tranquillidade mera!. Não cançarei de dizer ·que este 
paiz de que mais precisa é de p az. O que está feito não presta? As leis são vexa-
torias? A administração é má? Os poderes publicos são incompativeis? Ha para 
tudo isso remedio dentro da lei, no seu cumprimento exacto, no seu religioso 
respeito. 

Destruam-na, porém, pela força; e verão immediatamente todos esses males 
aggravados e esse estado, que hoje póde ser incommodo, tornar-se amanhã deses-
perador. E' porque assim penso, é porque assim sinto, que entendo que a Camara 
não póde ter hesitações em tão melindroso assumpto ; e si não deve applaudir 
aquella mosca de Milão que o Senado quer applicar ao dorso deste paiz, não póde 
tambem deixai-o entregue ás cataplasmas de linhaça .. 

Todavia, é só a ella que cabe julgar definitivamente do terceiro item do libello; 
isto é, si as emendas que proponho são, ou não, opportunas. 
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' Por minha parte, não disponho sinão do meu vato; e· este do1,1-o contI'a o pro. 
jecto do Senado porque si elle passar com as disposições impugnadas, é inconsti-
tucional e tyrannico; si passar sem alias, é incolor, inodoro e insípido. (Mui to bem, 
muito bem. O aradar é felicitado.) ' 

SESSÃO DO ' 1° DE AGOSTO. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras. - Sr. presidente, as conquistas politicas dos 
povos, atarmentados pelo ideal da liberdade, na luta pelo direito, que géra as revo-

luções, n ão se legitimam sói;nente pelas mutações de fórmas de 
'2a. Discussão governo : o despotismo, camo' a escravidão, subsistem tanto sob 

a forma republicana, quanto sob a fórma monarchica. Não ha 
do projecto. qu~m comprehenda na mesma cathegoria de republicas a dos 

Estados Unidos da Amarica do Norte e as dos antigos Estados 
Romanos •ou a de Veneza, como não ha quem classi:fique na mesma cathegoria de 
monarchias a da Inglaterra e a da Rtlssia~ 

O 'que ·inquieta um povo, que aspira á dignidade de civilisado, senhores, não é 
a destruição de um throno para fundar-se uma republica, é, sim, a substituiçãa da 
vontade autocratica pela vontade democratica na direcção effectiva dos negocios 
publicos. , 

Mas, para fundar instituicõ;es democrlllticas, Sra., não basta substituir um 
chefe hereditario por um chefe \)lectivo da nação, nem mesmo restringir o mais 
possível as attrib"ajções do gove))no central; é preciso, ainda, não só reconhecer, 
mas tambem assegurar expressani:ente e sem reserva em uma Constit1fição, o exer- · 
ciciÓ e o gozo das liberdades n,ecessarias que constituem a personalidade, do 
cidadão. 

O SR. COSTA MAoHADO. - E' preciso que a republica seja uma verdadeira 
republica. 

O SR. LEOTIGILDO FILGUEI!JoAS. - Si, portanto, Srs., a revolução de 15 de 
novembro de 1889 foi applaudida pelos brazileiros, não foi, de certo, porque se 
baniu a familia imperial, instituindo-se uma .dictadura, mas pela esperança de uma 
constituição liVTe, em que se consp.grasse a justiça, como dever supremo dos gover-
nantes, e a liberdade, como direito supremo' dos governados .. . 

VozEs. - Muito bem. ' 
O SR. LEOVIGILDO F1LGUEIR4s-porque, meus Senhores, a liberdade e a justiça 

são para a existencia moral de urrfa sociedade política ó que o movimento e o equi-
líbrio .são para a existencia physica do universo : uma é a condição fundamental da 
ordem, como a outra é a 'condição fundamental do progresso. 

Mas, senhores, esse dever supremo dos governantes' só se harmonisa com esse 
direito supremo dos governados, 9'.uando no codigo fundamental da vida política d e 
tuna nação sanccionam-se expres~amente e sem reserva todos os direitos constitu-
tivos da personalidade humana, e na organisação dos poderes representativos da 
sobwania delimita-se a esphera de acção dE'J cada um delles em ordem a manter-se o 
respeito á lei, medeante a effectivp. responsabilidade do exor)Jitante. Eis porque diz 
L a,starria qµe « a especificação· pvecisa, absoluta e sem condições nem reservas, em 
uma constituição política, dos dmeitos individuaes e sociaes, é tanto mais necessaria 
quanto ella é a unica base das att;r:-ibuições e da responsabilidade do poder .publico»; 
e salienta os vícios radicae8 que t em tornado inuteis e, ás.vezes, absurdas as consti-
tuições políticas das republicas sul-americanas, p elo vago na consagração dos di.l'ei -
~os individuaes e sociaes, declarançlo-os garantidos, mas .sem sancção real, pelos t er-
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mos geraes e equivoc0s e, portanto, perigosos, empregados na -determinaÇão das 
attribuições do po«iler politico, especialmente .do executivo; fina:lmente, pela pre-
ferencia com que organisam o pessoal do poder pol itico,eem determinar com precisão 
as suM attribuições .e responsabilidade, olvidando completamente a sociedade e seus 
direitos, o homem e suas liberdades. . 

Realmente, senhores, por gãrantias constitucionaes da liberdade não se deve 
entender sómente,cqmo se cesbuma entender,a declaração dos direitos do homem, 
mesmo sancoionados sem reserva no estatuto fundamental de um povo. 

« A verdadeira garantia constitucional, " diz o sabio professor de direito consti-
tucional da Universidade de Roma, Luigi Palma,.« consiste na organisação politica, 
e administrativa dos poderes publicas, de modo que cada . um delles encontre' em 
sua propria acção, regulada pela Constituição e pelas leis, os freios que o conten-
ham, o forcem a manter-se:na ordem jurídica, segundo os casos, o moderem e o 
illuminem, e defendam os cidadãos contra as arbitrariedades, os abusos e 'as preci-
pitações, abrigando-os das injustiças "· 

Pois .bem, senhores, correspondeu áquella esperança dos brazileiros a Consti-
tuição de .24 de fevereiro de 1891 ? 

Que esperavam os brazileiros da revolução de 15 de novembro de 1889 ? O 
triumplio completo da liberdade pela federação, que é a verdadeira synthese demo-
cratioa, porque só ha dous systemas de governo : - o da força e o da liberdade ; e o 
systema da força ,applicado ao governo da sociedade e á direcção do individuo, 
sentiu, nos ultimas ·tempes do imperio, a impotencia de seus meios de dorriinio para 
lutar com o principio liberal. A' abolição da escravidão succedeu a campanha fede-
ralista, de que a resistencia da monarchia fez surgir a republica. 

Mas, senhores, comparai a constituição · republicana des Estados Unidos do 
Brazil, já não digo com a dos Estados Unidos· da America do Norte ou mesmo com 
as da Colombia e Venesuela, em materia de garantias constitucionaes, que nos deve-
riam ter servido de modelos, . mas com a constituição monarchica-da Belgica, por 
e-xemplo, em cujd art. 130 se lê que "em caso algum poderá a constituição ser 
suspensa, quer no todo quer em parte >>, e dizei-me si a liberdade individual está 
ou não melhor garantida sob a monarchia d~ Belgica do que sob a republica do 
Brazil, cuja constituição autorisa o governo a suspender as garantias constitucio'n-
aes dos cidadãos, medeante a declaração de estado de sitio ? 

Porque, ao menos, senhores, a constituinte brazileira, que rejeitou tantas me-
didas de força e prestigio para o respeito do principio autoritario, propostas pelo 
projecto de constituição do governo provisorio, não preferiu a disposição do art. 90 
da secção 9a da Constituiçãe dos Estados Unidos da America do Norteá do art. 77 
daquelle projecto·? 

A' anglomania de Montesquieu, que disse " h aver casos em 1ue é necessario 
cobrir com um veo, por momentos, a liberdade, como se cobrem as ·estatuas dos 
deuses, ;, respondeu muito bem Laboulaye, dizendo que " a proscripção 'nunca 
é legitima ; que as· situaç?íes as mais difficeis podem ser defendidas por leis justas 
e sentenças regulares e que, no fundo, não se cobre cotn um veo a liberdade, se a 
viola e, se a violando, se a mata. » 

E, ainda assim, a suspensão do habea8-corpus não se póde confundir com a decla-
. ração do estado de sitio, porque o habeas,corpus é uma garantia da segurança indi-

vidual e o estado de sitio autorisa a suspensão até de todas as garantias constitu'- ' 
cionaes. 

Accresce que a suspensão do privilegio do habeaa-corpus, quer na Inglaterra 
quer nos Estados- Unidos da Ame:Hca do Norte, só é auterisada em casos p'ositivos, 
definidos, que não admittem duvida de intelligencia e, portanto, não deixam arbi -
t.rio algum ao poder publico, quaes es de invasão estrangeira e insurreição ou rebe-
lião, e a Constituição Brazileira autorisa a decla.ração do estado de sitio não só~ 
mente no caso definido de aggressão estrangeira, ma.s tambem no caso indefinido de 
•owmoção inte,çtina, expr~ssão evidentemente tão vaga qu~· torna-se perigosa, por-
que póde sel' interpretada pelo governo a seu capricho. 
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Nem pbeta a esse perigo a restricção das medidas applicaveis ás pessoas, em 
caso de estado de sitio, segundo o art. 80 § 2° da Constituição Brazileira, já porque 
ha quem pense que, decretado pelo Poder L egislativo, não é este obrigado a limi-
tar-se ao emprego dessas medidas de repressão, já porque, decretado pelo Poder 
Executivo, a este compete interpretar arbitrariamente a, expressão commoção intes-
tina, podendo consideral-a verificada até em abusos da liberdade da imprensa ou 
em imprudentes discursos de adversarios em meetings ou manifestações publicas, 
em simples ajuntamentos de povo ou arruaças, que a lei dá ás autoridades encar-
regadas da manutenção da ordem es meios de reprimir. 

Com esse ar bitrio, senhores, é o caso de dizer-se com Cavour: « Com o estado 
de sitio não ha quem não possa governar "· 

Flagello da liberdade, vestígio cruento das conquistas, phenomeno atavico das 
dictaduras, imperio da força substituindo-se ao da lei, calamidade que deixa, apos si, 
quasi .sempre, rios de lagrimas e, ás vezes, até de sangue, essa suspensão do direito 
constitucional de um povo, senhores, não p6de ser tolerada sinão como extreme 
remedio para extremo perigo d,a patria, afim de que se não converta num instru-
mento legal de tyrannia ! 

E' na legislação franceza que se. encontra a origem dessa expressão «estado de 
sitio ,, , assim como a sua significação constitucional de suspensão de garantias con-
stitucionaes; mas a primeira disposição que a menciona, a lei de 10 de julho de 1791, 
o instituiu como uma consequencia natural do estado de guerra, quanto á situação 
anormal de uma praça forte ou de guerra sitiada por tropas inimigas. 

Essa lei não referiu-se a comrnoções internas, nem mesmo ·ao caso de ameaça 
de invasão estrangeira nas praças abertas, e o seu effeito unico era a reunião do 
poder civil e do militar, predominando este ultimo, e foi assim observada até que 
Bonaparte, em 1807, declarou dictatorialmente em estado de sitio as praças de Brest 
e Arras, que não haviam sido atac~das nem sitiadas, e a 24 de dezembro de 1811 
baixou um decreto, considerando cqmo caso de verdadeiro estado de sitio o de rebe-
lião ou sedição. Era este o estado ~la legislação, quando proferiu a Côrte de Cassa-
ção o celebre aresto de 1832, que d,eclarou contraria á Constituição de 1830 a sub-
missãe, sob o estado de sitio, aos t f ibunaes militares dos individuos não militares, 
porque os subtrahia a seus juízes naturaes ; mas o governo, julgando, mais tarde, 
perigosa essa jurisprudencia, apresentou ás camaras um projecto, que se converteu, 
apesar do estrondoso protesto de \}révy, na lei de 9 de agosto de 1849, com que 
armou-se o presidente da Republica para o golpe de estado, que o enthronisou. 

Tendo soffrido PElquenas mod\ficações pela Constituição de 1852 e pela lei de 
28 de abril de 1871, essa lei de 1849 foi, em virtude do silencio da constituição de 
1875, quasi que completamente abrogada pela lei de 3 de abril de 1878, de que 
adiante me occuparei. 

Com o poder generalisador de ~udo o que é francez, o estado de sitio, na fórma 
e com a extensão observada na Fr11onça, encontrou asylo, como medida extraordi-
naria, em casos de ataques de inimi\l"os exteriores ou de revoltas interiores, em ·quasi 
todas as constituições dos povos europ eus. 

Não houve, depois disso, na Amarica do Sul, 'um paiz que, organisando-se em 
republica, não consagrasse em sua constituição, para felicidade do povo (risadaB) ... 
eBsa garantia da liberdade .. . do gov13rno, em nome da salvação publica ! E exacte.-
mente um seculo depois daquelle inventado francez, a joven e esperançosa Repu-
blica Bre.zileira acolheu na sua Consfituição esse. medida, que, em menos de um anno 
já por duas vezes foi infligida ao poyo, como, si em vez de secular, fosse uma verda-
deira medida fim de seculo: (Risadqs.) 

Mas, senhores, já que a Constitµição Brazileira adoptou esse prindpio de excep-
ção, permittam-me os illustres deputados a phrase, por mais antinomicas que sejam . 
as duas palavras, e não se tratandp de uma proposta de reforma constitucional, 
não podembs ministrar ao mal o remedio radical, de que elle carece, pela tenden-
oia que, ainda por habitos tradicionl'les da monarchia, vae demonstrando, entre nós, 
o poder publico para exceder os li11~ites de suas attribuições constitucionaes. 
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E si não podemos ministrar-lhe esse r emedia, devemos permittir ao governo, 
·para o uso dessa medida excepcional, na interpretação dos termos vagos em que 
está concebida a respectiva disposição constitucional, sobretudo depois dos decre-
tos de 10 e 12 de abril e da celebre decisão da incompetencia do Supremo Tribunal 
Federal para conhecer do habeas-corpus r equerido por victimas do estado de sitio, 
o arbi~rio, que é, na phrase de Benjamin Constant, para o ,moral, o que a p este é 
para o physico ? 

E' ou não indispensavel, para a execução dessa disposição constitucional, 
uma .dessas leis organicas, a que se refere o n. 34 do art. 34 da Constituição ? , 

Uma Constituição, senhores, não tem outro valor sinão o historico. Pelas leis 
organicas e pelo desenvolvimento pratico dos princípios que ella consagra é que 
ella adquire um valor jurídico. 

O modo mesmo por que foi exercida, quer p elo general Deodoro da Fonseca 
a 3 de novembro de 1891, quer pelo marechal Floriano Peixoto a 10 de abril do 
corrente anno, a attr.ibuição conferida ao Poder Executivo pelo art. 48 n. 15, em 
refe;rencia ao art. 80, § § 1° a 4° ,da Constituição, determina a neces~idade de uma 
lei organica que regule os casos, condições e effeitos da declaração do estado de 
sitio por commoção intestina. E não houve orgão de imprensa no paiz que, logo 
apoz a execução dos decretos de 10 e 12' de abril, i+ão reclamasse pela necessidade, 
de uma lei reguladora dessa attribuição do Poder Executivo. 

Co~be, porém, ao Senado a iniciativa do assumpto, que converteu-se no projecto, 
que se acha agora em discussão nesta camara, onde j á foi merecidamente an'!-the-
matisado pelo illustre deputado pelo Rio· de Janeiro, o Sr. Alcindo Guanabara, um 
dos proceres e mais fervorosos adeptos da actual situação política. 

S. Ex. , é verdade, como outros mais tres membros da commissão ·de consti- · 
tuição e legislação, assignou com restricções o parecer dessa ciommissão sobre tal 
projecto, de modo que esse parecer só foi adaptado por dous ;membros da m esma 
commissão. Mas o que diz esse parecer (lê) : . 

«A commissão de constituição, legislação !'l justiça, a quem foi presente o. pro-
jecto n. 66 deste aµno, vindo do Se.nado, regulando as providencias a adoptar ao 
ser declarado o estado de sitio, é de parecer que o m esmo seja submettido 'á discus-
são da Camara.» · 

Antes de tudo, não se pode comprehender porque quatro membros dessa 
commissão assignaram esse pavecer com restricções ; mas o que é certo é que a com-
missão de constituição e legislação da. Camara, mais pudica na apparencia que a do 
Senado, porque outra cousa mais barbara desejava que se viesse a converter em 
lei, em Jogar desse proj ecto do Senado, não se animou a assumir a responsabilidade 
do que nelle se contem, nem, ao meno~, a propór um projecto substitutivo ou meamo 
emenda alguma a qualquer de seus artigos, a exemplo do que praticou com rela-
ção ao projecto de amnistia sobre os factos que motivaram os decretos de 10 e 12 
de abril. .. ' 

O iHustre deputado que, ante-hontem, iniciou o debate contra esse proj ecto , t> 
Sr. Alcindo Guanabara, membro da commissão de constituição e legislaçã.o, deu 
do seu voto com restricções a seguinte razão (U) : ' 

« At.tenta a importancia do assumpto, a commissão resolveu conv+dar a dó 
Senado para tratar delle. 

Ante os membros da commissão do Senado, o 0rador sustent'ou as suas idéas e 
propoz as emendas que julgava convenientes. ' 

Essas emendas instituíam uma jurisdicção esp ecial para o julgamento e 
processo dos réos alcançados pelo acto de declaração do estado de sitio. 

Essas emendas foram violentamente impugnadas pelo relato; cj.a commissão 
do Senado, o Sr. Campos Salles, como inconstitucionaes, tyrannicas e inopportunas. 

Na commissão da Camara não houve maioria, nem pro nem contra; e, por isso, 
tomou-se a resolução de apresentar á Camara o parecer que o orador subscreveu, 
com restricções, visto entender que deviam ser trazidas á Camara as emendas que 
apresentara. " ' 
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Dahi si vê que não foi tão innocente, como podiaparecer,o motivo desse exqui· 
sito parecer, que não concluiu pela conveniencia ou não conveniencia da adop ção 
de tal projecto, que o Sr. Alcindo Guanabara qualificou de inconstitúcional e tyran· 
nico, porque não consagrava a instituição de um tribunal especial para o processo e 
julgamento dos réos alcançados pela declaração de· estado de sitio, mas a · divergen-
cia com o Sr. Campos Salles, relator da commissão de constituição e legisl,ação do 
Senado, que qualificou tambem de inconstitucional e tyrannica a idéa do Sr. AJ. 
cindo Guanabara. Este, porém, não se animou a apresentar, ante-hontem, ao 
projecto as emendas relativas á suà idéa, que elle baseou na lei franceza de 9 de 
agosto de 1849, e sem a qual, segundo elle, o projecto do Senado é ~calor, inodom 
e insipido , como si um projecto de lei pudesse ser colorido, pérfumado e saboroso. 
(Risadas.) 

Mas, senhores, como poderá acontecer que 'taes emendas surjam por ahi de 
algum orador inscripto para tomar parte neste debate, permitti que vos leia algu. 
mas palavras do notavel discurso com que o eminente tribuno liberal, mais tarde 

. presidente da republica franceza, Jules Grévy, verberou, na ·memoravel sessão da 
camara em que foi apresen};ado por Dufaure o terrivel projecto, que se converteu 
naquella lei preparatoria da restauração imperial, a idea que o Sr. Alcindo Guana-
bara, de accordo com um projecto apresentado pelo deputado positivista, o Sr. An-
nibal Falcão, deseja que macule a legislação democratica da joven republica bra -
sileira, quando, na propria França, já em 1832 havia sido cassado o decreto de 1811, 
e em 1878, ainda ameaçada de grandes commoções internas, foi quasi completa. 
mente abrogada aquella lei. (Lê :) 

«Perguntava, ha pouco o Sr. ministro do interior (e tal é o seu principal argu-
mento) que aproveitaria uma lei de estado de sitio, si não attribuisse a jurisdicção 
aos tribunaes militares. 1 Responder-lhe-hei, primeiro, que, si para se estatuir uma lei acerca do estado 
de sitiô, fosse mister crear semçlhante jurisdicção, já não seria tempo, agora, de 
dar por isso. Si a outorga de junisdi0ção aos tribunaes militares fosse imprescindí-
vel á lei reguladora do estado de sitio é quando se votou o art. 4° da Constituição, 
que importaria dizel-o. Hoje, é t,arde. 

Mas será realmente serio perguntar-nos de que effeito 'seria essa lei, se não 
conferisse a jurisdícção aos tribunaes militares ? Disse o Sr. ministro do interior 
que ·em todos os tempos a lei do estado de sitio se entendeu e applicou assim. 

Perdoe-me : assim nunca se applicou nem entendeu essa lei. 
Varias membros. - Apoiados. · 
O SR. LEQVIGILDO FILGUEIR,AS-Nurwa,em época nenhuma, vou demonstrai-o. 

1).'s asserções do Sr. ministro coqtraporei provas. 
Qual é a natureza eRtricta c).o estado de sitio·? O honrado Sr. Barrot, noutra · 

época, o dizia : é uma providenqia inteiramente militar. Os legisladores de 1791, do 
anno V e de 1811, que com este 11-ssumpto successivamente se occuparam, não cogi-
tar~m jamais em degenerai-a, como por singular abuso depois se fez, em ~eclida 
politica Era uma medida puramente, exclusivamente militar. Appello para a boa 
fé de todos os que estudaram essa legislação : nunca o estado de sitio, em si mesmo, 
foi, no pensamento do legislador, outra cousa além de simples medida militar. Foi 
necessario chegarmos a estes ultimas. tempos, para haver quem se lembrasse de ir 
buscar nesta lei o que o legisladqr não concebera jamais : uma medida politica. Va-
rias vezes, em tempos differentes, se instituiu, se declarou o estado de sitio. Pois 
bem : o Sr. ministro do interior que me cite um só caM, no qual individuas rufo 
militares fossem submettidos,MESMO DURANTE O ESTADO DE SITIO, a tribu-
nae.s miz.itares. Quando, em que érioca 8e viu isso ? 

Disse-nos o Sr. ministro, com muita segurança : A lei do estado de · sitio sem-
pre recebeu esta execução, sempre teve o alcance, que ora lhe attribuimos. 

"Peço-lhe um caso, um só, que i~'stifique a sua asserção. Nunca houve época., 
nem sequer sob a assembléa constituinte. de que daqui a pouco fallarei ·em que 
a lei do estado de sitio fosse ÍIJ.terpretada como o Sr. ministro affirma que eJla 
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sempre o foi. NUNCA A DECLARAÇÃO DE ESTADO DE SITIO TEVE POR EFFEITO 
SUJEITAR A CONSELHOS. DE GUERRA INDIVIDUOS QUE NÃO FOSSEM MILITARES. 

Sob a assembléa constituinte, é verdade que se commetteu a tribunaes mili-
tares o julgamento de simples cidadãos. 

Mas não é da declaração de estado de sitio que se extrahiu o poder de jazel-o : é· de 
um decreto especial, promulgado tres dias após a declaração do estado de sitio, o 
decreto de 27 de junho (o est11do de sitio decretara-se a 24). 

Pelo decreto que estatuiu a deportação é que se entregaram aos tribunaes mili-
tares os delictos de direito commum, perpetrados durante o estado de sitio. 

Foi, pois, do seu poder illimitado, absoluto, que a assembléa constituinte tirou 
essa medida extraordinaria de submetter cidadãos n:ão militares a conselhos de 
guerra ; e desta arte, a assembléa constituinte implicitamente reconheceu que a decla-
ração do estado de sitio por si só não traz este e/feito. 

Eis a verdade ; eis os factos. Tudo o mais são allegações sem fundamento. Desa- ·· 
fio quem quer que seja a provar que a lei do estado de sitio, de cujas disposições se in-
culca ser apenas repetição o projecto, fosse jamais executada como vos asseguram, e 
encerre o que della se-quer deduzir. 

Fique bem entendido, assim, que o que s13 nos propõe e. novidade em nossas 
leis. n , 

Tambem, senhores, não me pósso furtar, aproposito, á tentação de reproduzir, 
sobre essa idéa que o Sr. Alcindo Guanabara aspira ver engastada em nossa legis-
lação, a celebre sorites com que Cormenin demonstrou que o regímen do processo 
militar ampliado a cidadãos não militares, em virtude do decreto de 1811, que a 
lei de 1849 restabeleceu, equivalia á systematisação do assassínio legalisado· (Z~) : 

"Que era esse decreto de 1811 ? Um decreto de despotismo. Estavamas ·nós, 
então, a oito dias, sob o terror e sob o imperio ? Não : estavamas sob a carta de 
1830. Que reza essa carta ? Que os cidadãos não serão desviados de seus juízes na-
turaes. Que dispõe a ordenança do estado de sitio ? Que os cidadãos perderão os 
seus juízes naturaes. Ora~ bem : quando um·decreto real prescreve o contrario do 
que · a ·constituição exige, que nome tem isso ? Inconstitucionalidade. Quando se 
pretende impor uma legislação excepcional a factos occorridos sob o regímen da lei 
ordinaria, como consideraremos essa anomalia ? Como um acto de retroactividadec · 
Quando o poder institue conselhos de guerra, cuja missão consiste unicamente em 
julgar cidadãos militares, para sentenciar cidadãos não militares, que designação 
teem essas justiças? A de tribunaes extraordinarios, Quando tribunaes extraordi-
narios pronunciam ácerca de actos, que só dos tribunaes ordinarios dependem, que 
qualificação tem isso? Excesso de poder. Quando se condemnam accusados por um 
tribunal que exorbita dos seus poderes, como se denominará esse facto? Condem-
nação de innbcentes: Quando, afinal, por condemnações criminaes desse genero se 
executam pessoas havidas por innocentes, como se conceituará isso .? Como assas-
~uio ~ · ' 

Ouçamos, ainda, o mestre Arangio Ruiz, publicista, aliás, adepto da necessi-
dade da instituição do estado de sitio, como medida de excepção para casos de extre-
mo perigo para uma nação, resultante de guerra internacional ou de graves p ertru·-
bações internas (lê) : 

" A suspensão dos tribunaes ordinarios para deferir-se a tribunaes militares ou 
extraordinarios o julgamento de certos delictos, mediante processo militar ou espe-
cial, é o maior dos absurdos que possa vir a ser promulgado por um governo em 
qualquer caso. 

O que o estado de sitio determina é a suspensão das garantias da liberdade in-
dividual, mas não a suspensão dos poderes constitucionaes, e o poder judiciaria é 
um desses poderes em que se resolve a soberania. Assim como elle não autorisa sus-
pender a reunião das Camaras e o exercício de suas attribuiçilíes, nem mesmo, des-
cendo á origem do parlamento, o exercício dos direitos eleitoraes, assim tambem 
não autorisa a · creação de commissões extraordinarias ou tribunaes de excepção, 
porque a soberania se exerce e se explica pel~ fórma e com os limites que lhe sãq 
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inherentes ....... Nem se diga quq, uevendo-se r estringir a liberdade dos cidadãos, 
po\ier-se-ha tambem entregai-os a tribunaes excepcionaes, . porque a restricção 
deve ser de natureza essencialmente provisoria, passageira, e a pena, que o tribunal 
excepcional inflige com procedimento tambem especial, reduzindo as ' garantias de 
defe~a e de recursos, assume um aspecto de vigor pe11mamente, que só a lei póde 
sanccionar, e perd=aria mesmo depois de levantado o estado de sitio, ao passo 
que as outras restricções cessam quando cessa a causa que as produziu. » 

Apreciemos, agora, a idea do Sr. Alcindo Guanabara em face de nossa Consti-
tuição. 

A nossa Constituição organisou a soberania federal com tres poderes politicos, 
harmonicos e independentes entre si : o legislativo, o executivo e o . judiciaria. Ao 
Poder Judiciaria deu por orgãos um Supremo Tribunal Federal, com séde na capi-
tal da Republica, e tantos juizes e tribunaes federaes, distribuídos pelo paiz, quan-
tos o Congresso crear. Entre as attribuições desses juizes e tribunaes, com recursa 
para o Supremo Tribunal, consagrou a de processar e julgar os crim~s politicos, 
desaforando, portanto, das justiças dos estados a jurisdicção e a competencia para 
intervirem no conhecimente de taes crimes. 

E' que o legislador constituinte, inspirado no direito publico amerícano, que 
creou um poder judiciaria federal como uma verdadeira ent~dade politica, compre-
hendeu bem a maxima fundf'Lmental, da fó~ma republicana de governo, que _é a do 
governo das leis e não a do governo dos homens, porque o Poder Judiciaria, em uma 
repu91ica federativa, instituído como entidade politica federal, é destinado a , man-
ter o equilibrio da constituição federal,,oppondo um freio pratico aos actos do go-
verno e dando força positiva aos direitos dos cidadãos. 

O Poder Judiciaria Fed~ral, pois, como nós o instituímos, é um poder político, 1 

º?mo o Legislativo e o Executivo, r organisado especialmente para prevenir os con-
flictos entre os outros dous e res1iaurar a Constituição, quando violada por qµal-
quer dellea com relação aos direito~ por ella garantidos aos cidadãos. 

E ' , portanto, o orgão da con13tituição politica, como o poder judiciaria esta.-
dual é o orgão da legislação commum, e, conseguintemente, uma instituição de 
garantia ao direito constitucional c,la nação. 

Mas, si esse poder foi instituic,lo com o fim especial de reprimir as usurpações 
e garantir os direitos dos cidadãosl é evidente que a Constituição não tolera a crea. 
ção de jurisqicções especiaes nem excepcionaes, que só têm por fim manter privile-
gias ou ar:i;nar o governo de um ppder incompatível com a natureza de suas attri-
buições e com os direitos da sociedade. 

Assim, senhores, ainda quancio a nossa Constituição não consignasse disposi-
ção especial, vedando a creação d €;J outros tribunaes de ju~tiça além dos instituidos 
por ella, ahi está o art. 78, que diz. (L~) : 

« A especificação das garantia\3 e direitos expressos na Constituição não exclue 
outras garantias e direit0s n ão ei;mmerados, mas resultantes da fórma de governo 
que ella estabelece e dos principias izue coiisigna. » 

Mas ella expressamente dec!Eji/;'OU no art. 72 n. 15 que « ninguem será senten-
ciado sinão pela autoridade compE1tente, em virtude da lei anterior e na fórma por 
ella regulada»; e no n. 23 : « A' e:x;cepção das causas, que, por sua natureza, per-
tencem a juizo,s especiaes, não haver~ fôro privilegiado. E ainda no art. 77, esta-
belecendp a unica excepção a tal principio : " Os militares de terra e mar terão 
fôro especial nos delictos militares. Este fóro compor-se-ha de um Supremo Tribunal 
Militar e dos conselhos necessarios parEji a formação da culpa e julgamento de taes 
delictos. » 

Póde, por ventura, o Congresso, a pr~texto de promulgar uma lei organica 
sobre estado de sitio, violar ou contrariar qualquer desses principias constitucio-
naes? 

Permitti, senhores, que' eu reí!ponda neg.ativamente com as seguintes. palavras 
de Grévy, extrahidas do discurso, P,e que já li alguns trechos. {lB) : 

i' Como ? Porque um artigo qa constituição em,J.mera as leis organicas, que se 
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hão de fazer, inferis que, em uma dessas leis, podereis violar um"principio, estabe-
lecido em outro artigo dessa mesma constituição ? (Não, não !) Eis o argumento em 
sua nudez. Deixemos de parte o estado de sitio . Acaso ·em urna lei organica, fosse 
qual fosse, pelo facto de estar ella prevista e indicada na constituição, podeueis 
inserir preceito opposto a prescripções da constituição mesma ? Quando se vos 
mandou fazer leis organicas, que se quiz dizer ? Que faríeis leis, para applicar os 
princípios estatuidos na constituição, e não para os transgnedir. 

Logo, nem na lei acerca do estado de sitio, nem em outra qualquer, podeis 
derogar principios, que a constituição consagrou. " 

Agora, vejamos si o proj ecto·, vindo do Senado, satisfaz. á necessidade demonstra-
da de uma providencia legislativa, que regule os casos, a~ condições e os efileitos da 
declaração de um estado de sitio. 

No seu conjuncto, senhores, , este projecto de lei não passa de uma defesa arti. 
culada dos actos do governo do Sr. Floriano Peixoto, traduzidos 'nos decretos de 10 
e 12 de abril e do aresto •do Supremo Tribunal Federal, , despojando-se de sua com- . 
peten,oia constit110ional para conhecer da constitucionalidade ou da inconstitucio-
nalidade dos actos Çlo governo attentatorios da liberdade individual, garantida pela 
Constituição e apenas restringida em virtude de declaração de estado de sitio, 
nos casos de aggressão est~angeira ou commoção intestina, quando a segurança 
da Republica o exigir ,correndo a patria imminente , perigo, e, ainda assim, limi-
tadas a duas as medidas de repressão : 1° detenção .em logar não destinado à réus 
de crimes communs ; 2° desterro (e I).ão degredo) para outros sitio do territorio 
nacional. 

Ora, a injustificabilidade de taes actos do governo já foi brilhantemente de-
monstrada 'pelo exímio orador e illustrado deputado pela Parahyba, o Sr. Epitacio 
Pessoa, quando se discutiu o parecer da commissão de constituição e legisla.ç.ão 
desta Camara sobre o projecto de Bimnistia dos factos que motivaram taes actos, e, 
quanto ao celebre aresto do Supremo Tribunal Federa,\, que po<leria eu mais produ-
zir, para demonstrar o absurdo da doutrina nelle contida, do que o que foi produ-
zido pelo e'spirito genial do grande cidadão brazileiro Ruy Barbosa, quer no admira-
vel discurso · que proferiu na barra daquelle tribunal em sustentação do habeas. 
corpus por elle requerido .a favor das victim~s dos decretos de 10 e 12 de abril, quer 
na brilhante série de artigos, publicados n'O Paiz, refutando irreplicavelmente os 
fundamentos de tal aresto ?' 

Mas, senhores, como não me preocqupa, neste momento, o passado, rrias o 
futuro; não a pessoa do actua.l che~e da naÇão, roas a idéa -do regimen presidencial, 
que adoptamos; não a innocencià ou a culpabilidade d,os victimados pelos decretos 
de 10 e 12 de abril, mas a segurança futura dos dÍJ.'.eitos _dos cidadãos brazileir~s em 
suas relações políticas com a segurança da Republica; não o espir~to de classe nem 
o de seita, mas o espírito da democracia; não o interesse, partidario e ephemero do 
momento, mas o interesse patrio da permanencia da ordem politica, moral e juri-
dica: permitti que analyse, artigo por artigo, esse projecto que o Sena:do enviou1-nos 
para o convertermos numa lei da Republica Brazileir~. ' 

Dispõe o art. 1° desse projecto. (l~) : 
« O Congresso Nacional decreta : ,Art. 1°. :Wos casos de imminente perigo p9r 

agressão estrangeira ou commoção intestina; exigindo-o a segurança publica, o 
Poder Executivo, na ausencia do Congresso, poderá declarar em estado de sitio 
a extensão do territorio que seja necessario e pelo tempo que julgar indispensil.vel, 
suspendendo-se •ahi as garantias constitucionaes. 

Nestas garantias comprehendem-se as immunidades a que ,se refere o art. 20 
da Constituição Federal. » 

Este artigo compõe-se de duas partes : na primeira, tr~nsladando a disposição 
do art. 80 da Constituição, vé-se que o projecto substituiu a expressão " segi.irança 
da Republica ,, pela expressão " segurança public,a "• assim como as expressões 
1 qualquer parte do territorio da União » e " por tempo determinado » pelas expres-
sões• a extensão do territorio que ·seja .necessario >»e• pelo temj>ó que julgar indie· 
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pensavel »,como si umas traduzissem o pensamento das outras. Na segunda parte, 
confundindo garantias constitucionaes com immunidades do poder legislativo, con-
sideroú comprehendidas nas garantias constitucionaes susp endiveis p ela declara-
ção do estado de sitio, as immunidades a que se refere o art. 20 da Constituição. 

Isso confirma perfeitamente, quando outros artigos do projecto a n ão corrobo -
rassem, a proposição, por mim formulada, de que esse projecto não teve outro 
intuito sinão justificar por artigos o procedimento inconstitucional do governo 
com os decretos de 10 e 12 de abril. 

A Constituição só autorisa ao Poder E xecutivo declarar o estado de sitio, da-
dos certos factos, quando a segurança da Republica o exigir e a paf1ria correr immi -
nente perigo; mas o art. 1° do projecto do Sr. Campos Salles autorisa -o a usar dessa 
medida extrema quando o exigir a segurança publica e, portanto, até nos casos em 
que, no tempo do. imperio, o remedia legal era simplesmente policial, exactamente 
potque, em toda parte do mundo, qualquer que seja a fórma de governo, a policia 
só é instituida a bem da segurança publica, sendo, portanto, essa· a sua missão 
social ordinaria. 

Ora, não ha quem confunda o caso de segurança da Republica, para· a qual 
devem concorrer todos os poderes publicas, obrigados a defender as instituições 
contra os que tentam destruil-as, com o caso de segurança publica, para a qual á 
policia é que compete providenciar. 

Mas, ainda assim, senhores, em face da Constituição, o Poder Executivo só tem 
o direito de declarar estado de sitio quando a patria coi·rer immine'nte perigo,e o pro-
jecto do Senado omittiu, talvez propositalmente, essa condição constitucional do 
exercício de t al direito do Poder Executivo, só porque a 10 de abril não consta. 
que a patria tivesse corrido imminente perigo. (Apoiados e não apoiados.) 

Tambem, senhores, não signifp.cam a mesma cousa a expressão qualquer parte 
do territorio, empregada na Constituição, e a expressão a extensão necesBaria do ter-
ritorio, como não significam a 111esm a cousa expressão tempo determinado, em-
pregada na Constituição, e a expressão tempo indiBpensavel, ·empregada no pro-
jecto. Comprehende-se que essas \lxpressões do projecto dão ao Poder Executivo 
um arbitrio, que a Constituição cpm as expressões de que usou, teve por fim 
prevenir. . 

Esse, porém, n ão é o defeito da primeira parte do art. 1° do projecto, porque 
é simplesmente a sua malicia. O d 13feito capital dessa primeira parte do art. 1° do 
projecto é o de· ter conservado in.;Lefinida a expressão commoção intestina, de que 
usa a Constituição, não só no art. ~O, mas tambem nos arts. 34 n. 21 e 48 n. 15, e 
que não traduz, como a expressão agressão estrangeira, um facto positivo, que não 
dê ensanchas a interpretações arbit rarias. 

A constituição argentina usa, é verdade, da mesma expressão e nunca a defi-
niu por lei especial ; mas a constit'uição argentina só conferiu ao Poder Executivo 
a attribuição de declarar estado de sitio no caso definido e positivo de aggressão 
estrangeira, que é o casus belli. 

São digI).as de leitura, a respeipo, as seguintes palavras do publicista argentino 
alcorta, a pa'.gmas 249 e 250 da si;1a eminenteobra sobre as Garantias OonBtitucio-
naes (lê) : 

·" A aggressão exterior é um f~to claro e definido, que se não pôde prestar a 
interpretações diversas, que se nãq pôde fingir. As citcumstancias são criticas e os 
fact.os que se produzem em consequencia. da aggressão p9dem tornar difficil, sinão 
impossivel, toda a defesa e comp11ometter a honra da patria, si não agir-se com 
promptidão e energ~a. 
, Quem melhor dd que o Execu·pivo para todas as medidas' rapidas ? A commo-

ção interna, pelo contrario, não . e:ipge sempre uma acção tão prompta e efficaz, ·e 
suas consequencias não teem a gr91Vidade daquella.. Elia é _precedida quasi sempre 
de luctas politicas, em que as pai~ões recorrem a todos os m eios para alcançar o 
poder ou embaraçar os adversaria!;\, e como seils caracteres podem ser confundic4;is 
ou fingidos para conseguir uma Sil'ma que suspende todas as garantias constitu-
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cionaes, é conveniente a discussão em que tomem parte todos os interesses politi-
cos representados no Congresso. 

E' por isso que ao Congresso é que se dá a faculdade de declaral -o, em tal caso, 
e a de approvar ou suspender o declarado, durante seu recesso, pelo Executivo, que 
é quem deve attender, durante essa época, a todas as necessidades (ia administra-
ção." 

A constituição brazileira, porém, conferiu privativamente ao Congresso a attri- , 
buição de declarar estado de sitio ém qualquer dos dous casos, aggressão· extran-
geira ou commoção intestina, e só permittiu ao Poder Executivo declaral-o, em 
qualquer dos ditos dous casos, no recesso do Congressp, quando a patria correr im-
minente perigo, evidentemente porque as providencias a dar são de caracter urgente 
e o tempo necessario para a reunião das camaras, em virtude de uma convocação 
extraordinaria, não poderia deixar de ser bastante longo, por mais breve que fosse, 
attenta á tµ'gencia das medidas reclamadas por tão grave acontecimento. 

Mas, então, senhores, regular por uma lei organica esse direito excepcional do 
Poder Executivo, deixando indefinido o facto de que se lhe origina esse direito, é 
deixar a esse poder o arbítrio de interpretal-o segundo as conveniencias políticas 
de momento ; e o Poder Legislativo, concorrendo desse modo para os abusos pos-
síveis do Executivo ao exercer tão grave attribuição excepcional, tornar-se-ha cum-
plice desses abusos e nunca poderá julgal-os com a puresa de consciencia de um juiz. 

E', pois, necessario, senhores, que no art: 1° de uma lei organica sobre o exer-
cício dessa attribuição excepcional do Poder Executivo fique definida a expressão 
commoção intestina, empregada vagamente pelo art. 80 de nossa Constituição. 

Foi o que fiz no art. 1° do projecto substitutivo, que vou apresentar, ao que se 
discute, vindo do Senado, como vereis d' aqui a pouco. 

Passemos a examinar a mataria da segunda parte do mesmo art. 1 o do projecto 
do Senado, que comprehende as immunidades do art. 20 da Constituição nas 
garantias constitucionaes, cuja suspensão é autorisada pelo art. 80, em caso de 
declaração de estado de sitio. ' 

Constituem, por ventura, senhores, garantias constitucionaes as immunidades 
de que devem 

0

gosar os mandatarios da nação, que compõem o Poder Legislativo, 
um dos apparelhos de orgãos da soberania.federal? · 

Cumpre notar, senhores, que o projecto do Senado, propondo em absoluto 
a suspensão das garantias constitucionaes, em caso de estado de sitio, só considera 
como garantias constitucionaes comprehendidas naquella expressão do art. 80 da 
Constituição as immunidades parT,a,mentares, a que se refere o art. 20 da Consti-
tuição, quando os membros do congresso gosam de outras immunidades, como as 
que se refere o art. 19 da mesma Constituição. 

D'ahi se conclua que, na opinião da maioria do Senado, as immunidades par-
lamentf;l,l'es do art. 19 da Constituição não são garantias constitucionaes e, portanto, 
alguma cousa mais respeitavel do que garantias constitucion~s. 

Onde, porém, baseou o Senado o criterio com que distinguiu as immuni-
dades parlamentares do art. 20 das do art, 19 para considerar aquellas, e não 
tambem estas, entre as garantias constitucionaes ? 

O art. 20 estatue que " os deputados e senadores, desde que tiverem recebido 
diploma, até á nova eleição, não poderão ser presos, nem processados criminal-
mente, sem prévia lic11nça de sua camara, salvo caso de fiagrancia em crime 
inafiançavel ». 

E o art. 19 dispõe que " os deputados e senadores são inviolaveis por suas 
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato ». 

Comquanto, senhores (e convem le.mbral-o), o illustre ex-deputado Sr. Serze-
déllo Corréa, actual ministro da agricultura, do governo do Sr. Floriano Peixoto, 
houvesse sustentado pela imprensa, a proposito' de uma censura de indisciplina 
militar. ~ elle infligida pelo governo do general Deodoro da Fonseca, em virtude de 
um artigo seu contra um superior militar, que exercia, no Paraná, o cargo de gover-
nador, a doutrina de que, mesmo durante a vilegiatura. do parlamento, os deputa-
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dos e senadores gosavam da inviolabilidade do art. 19 da Constituição e, por con· 
seguinte, não estavam sujeitos a censuras por suas opiniões, ainda quando, no caso 
de serem militares, estivessem no exercício de seus cargos e publicassem artigos 
contra algum superior, comtudo, é por demais clara essa disposição do art. 19 da 
Constituição, para se ampliar essa immunidade dos deputados e senadores, além do 
período em que, em cada anno da legislatura, exercem elles o seu mandato ; e o 
decreto pelo qual foram punidos com a reforma de suas patentes os 13 generaes de 
terra e mar, dos quaes alguns eram deputados e senadores, que dirigiram ao Presi-
dente da . Republica a celebre petição em que opinaram pela necessidade consti-
tucional de nova eleição presidencial em virtude da !'enuncia do general Deodoro 
da Fonseca, por não terem ainda decorrido os dous primeiros annos elo período 
presidencial, para o qual o havia eleito chefe da nação o Congresso Constituinte, 
na fórma do art. 42 da Constituição, prova que o ex-deputado Sr. Serzedelo 
Corrêa, depois que entrou para o ministerio, mudou de opinião, capitulando deante 
da legitima doutrina constitucional; porque, como se sabe, S. 'Ex. foi quem acon -
selhou, como ministro, ao Sr. F loriano Peixoto a decretação daqueUa m edida, 
em pleno imperio da Cm;istituição. (Muito bem; muito bem.) 

A immunidade parlamentar do art. 20 da Constituição, porém, é mais ampla 
do que a do art. 19 da mesma, porque é virtualmente congenita do mandato e inde-
pendente do exercicio deste ; é uma virtude do diploma cçmferido .Pelo povo; per-
manece durante todo o tempo da legislatura , quer durante os periodos do exercício 
do mandato, quer durante os períodos de vilegiatura, e só se extingue quando, em 
virtude de uma ekiição para a immediata legislatura, n ão póde mais ser exercido 
tal mandato, salvo o caso de renovação do mesmo. 

Mas, então, porque ~ que a immttnidade• do art. 19 n ão é uma garantia consti-
tucional e a do art. 20 o é, quan1º• durante o exercício do mandato, esta póde vir a 
constituir-se em sancção daquella ? 
· Com effeito, a um discurso ~mprudente, leviano ou mesmo incitador de movi-
mentos populares contra alguryta medida do gover no ou contra uma disposição 
vexatoria da lei ou, ainda, contl'a um escandalo de algum tribunal judiciario, pro-
ferido por um deputado ou senador, no exercício de seu mandato, no seio de uma 
ou de outra camara, poderá o governo attribuir a causa efficiente ou, pelo menos, 
contribuinte de uma commoçãq intestina, interpretada a seu arbítrio, segundo o 
project\) do Senado, e, declarado, em virtud~ dessa commoção intestina, o estado 
de sitio, mesmo pelo 'prop:do Cqngresso, estará sujeito esse deputado ou senador, 
independentemente c;le prévia lipença de sua camara, a qualquer das. medidas de 
repressão que entenda o governp dever impor-lhe, em virtude de tal discurso, pelo 
qual ·elle é invioli;i.vel. segundo o art. 19, mas pelo qual elle deixa de ser ao mesmo 
tempo inviolavel, porque, segundo o projecto do Senado, a immunidade do att. 20 
é garantia constitucional, e como tal, suspendivel, urna vez declarado o estado de 
sitio. 

UMA Voz. - E' realmente 11-bsurdo ! 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIP,AS. - Não se póde, portanto, senhores, admittir 

a suspensibilidade da immunidade a que se refere o art. 20 da Constituição, sem 
suppor tambem suspensivel, pe~a decretação do estado ·de sitio, a immunidade a 
que se refere o art. 19 da mesme, Constituição. (Muito bem; muito bem. ) 

Mas o que são, senhores, essas immunidades, de que devem gosar os deputados 
e senadores no exer,cicío do Poqer Legislativo, e a que se referem quer o art. 20, 
quer o art. 19 da Constítuição ? ', 

Serão, por venyl\l'a, de nàtureza política diversa da das immunidades d'e 'que . 
gosan'l e devem gosar, p,elo regímen politico que adoptamos, o Presidente da'Repu-
blica e os ministros de Estado, rfo exercício do Poder Executivo, e a que se refe-
rem os arts. 52 e 53 da Coristipuição, e os membros da magistratura federal, no 
exercício do Poder Judiciaria, e a que se ·refer e o art. 57 da m esina Constituição ? 

N ão, meus senhores . A n lj'tureza polit ica de todas essas immunidacles dos 
membros de cad o. um cios tres poderes publicas, órgãos tia soberania nacional 
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como os denomina a Constituição no art. 15, é a mesma, porque são preroga-
tivas da propria soberania· nacional e devem sua origem a um principio superior 
a todos os principios constitucionaes, ' qual o da necessidade da independencia 
daquelles tres poderes entre si, isto é, um em face dos outros, e esse principio não 
póde ser comprehendido entre garantias censtitucionaes porque elle é .ª garantia 
suprema da Constituição. 

Assim, a inviolabilidade pelos discursos, opiniões e votos, e a inconstrangibi-
lidade em sua liberdade, sem prévia licença de sua camara, salvo caso de flagrancia 
em crime inafiançavel (s,rts. 19 e 20), são para os deputados e senadores, que não 
gosam de fôro privilegiado e, sem essas immunidades, estariam sujeitos a perse-
guições, como homens políticos, de seus adversa.rios, perante os tribunaes, ou 
mesmo do governo, o que a irresponsabilidade perante o Congresso oú os tribunaes, 
pelos conselho~ dados ao Presidente da Republica ,é para os minist110s de Estado 
(art. 52), o que a necessidade de prévia declaração da procedencia de uma accu-
sação para poder ser submettidb a processo e a julgamento, por qualquer crime, 
de responsabilidade ou commum, é para o Presidente da Repuhlica (aDt. 59), e, 
finalmente, o que ' a vitaliciedade e o fóro especial, para o processo e julgamento por 
seus crimes, é para os juízes e membros dos tribunaes federaes (art. 57). (Muitos 
apoiados.) 

Essas immunidades, senhores, são as mesmas que a Constituição do Imperio 
reconhecia nos membros daCamara e do Senado pelos arts. 26, 27 e i8,e em.virtude 
das quaes o Codigo do Processo Oriminal, que ainda vigora em tudo quando não é 
incompatível com os princípios consagrados na constituição de 24 de fevereiro, esta-
tuiu no art. 76 a inadmissibilidade de queixas ou denuncias contra os membros das 
duas camaras legislativas pelos discursos nellas proferidos, e no allt. 1170 a fórma de 
prosecução do processo contra o deputado ou senador, no caso de crime de respon-
sabilidade, applicavel, ex-vi da lei n. 284, de 14 àe junho de 1843, art. 47 § 3°, tam-
bem aos crimes communs dos mesmos. , 

A differença unica entre aquellas disposições da Constituição do Imperio e as 
respectivas da Constituição da Republica, é que, sob o regimen imperial, · o depu-
tado ·ou senador não podia ser preso por autoridade alguma, salvo por ordem de sua 
camara ou em flagrante delicto de pena capital, e sob o regímen da· Constituição da 
Republica, que aboliu a pena capital, póde o deputado ou senador ser preso e!Il 
flagrancia de qualquer crime inafiaru;avel. 

Ora, nunca houve, durante o regimen da Constituição do Imperio, governo 
ou publicista brazileiro algum que considerasse comprehendidas nas garantias 
constitucionaes da libel'dade individual, declaradas no art. 179, e suspendíveis nos 
casos de rebellião ou invasão de inimigos, segundo os §§ 34 e 35 do mesmo aDtigo, 
as immunidades a que se referiam os citados arts. 26, 27 e 28, e isso porque os nes-
sos estadistas e publicistas do tempo do imperio haviam aprendido com todos os 
publfüistas e jurisconsultos· do mundo civilisado a distinguir garantias constitu-
cionaes, que são formalidades prescriptas pelas constituições para abrigarem dos 
abusos do poder e das violações possíveis de seus concidadãos, os direitos constitu-
tivos da persr,malidade individual, e direitos, quer individuaes, quer sociaes, quer 
políticos, que não 'são formalidades prescriptas por constituições, mas attributos 
da natureza humana, que adquirem um caracter ethico na vida superorganica, 
sem os quaes a sociedade é impossível e, portanto, constituem, fóra ou acima das 
leis politicas, condições absolutamente inviolaveis da ordem e evolução sociaes.· 
(Muito bem; muito bem.) 

No individuo, esses direitos se concretam na liberdade e, na sociedade, esses 
direitos ·se concretam na soberania,. porque a liberdade é a soberania individual, 
como a soberania é a liberdade social. (Muito bem.) 

Mas, si a liberdade individual é limitada, a liberdade social é illimitada. 
Pois bem, senhores, aquellas immunidades, de que gosam os membros dos 

tres orgãos da soberania nacional, que a Constituição apenas declal'a, porque as 
reconhece, mas não garante, porque a sua garantia é o poder illimitado da prqpri.a 
soberania, de que ellas se originam natural e incondicionalmente, são direi.roa que 
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não estão sujeitos a formalidades constitucionaea ou legaes ; e, portanto, inviolaveis 
por sua natureza, são insuspensiveis tambem incondicionalmente, porque, si o 
poder publico é triplice na sua unidade, a dependencia em que os membros de um 
dos tres orgãos da soberania estivessem para com os de outros, salvas as condi-
ções de harmonia entre si, comprometteria a unidade da soberania. (Muito bem ; 
m1âto b•m.) 

Si houvesse, pois, uma razão para que fossem suspensiveis, por effeito de 
declaração de estado de sitio as immunidades, de que, pela natureza soberana do 
Poder Legislativo, gosam os seus membros, essa mesma razão prevaleceria para. 
que fossem tambem suspensiveis, declarado o estado de sitio as immunidades,de 
que ,pela natureza soberana dos outros dous poderes, o Executivo e Judiciaria, 
gosam os membros de um e de outro. 

Mas o absurdo da consequencia logica de tal hypothese é intuitivo : seria o 
cahos politico, a desorganisação dos poderesrepresentatiyos da soberania nacional, 
a suspensão, não das garantias constitucionaes dos cidadãos mas da propria consti-
tuição, isto é, o absolutismo do poder mais forte, que seria naturalmento o que 
decretasse o estado de sitio, Congresso ou Presidente da Republica. (Muito bem; 
muito bem.) 

O absurdo de tal hypothese não é menos intuitivo, quando, em vez de atten-
dermos á natureza de cada um dos tres poderes representativos da s·oberania, 
attendemos ás attribuições constitucionaes de cada um delles mesmo .com relação 
aos motivos e aos effeitos da declaração de estado de sitio. 

Como, mesmo no caso de declarado pelo Congresso o estado de·sitió, é ao Poder 
Executivó por seus agentes que compete o emprego das medidas de repressão de 
que trata o art. 80, § 2°, agentes que, segundo o § 4° do mesmo artigo, são respon-
saveis pelos abusos que commetterem, teria.mos que, suspensivel a immunidade dos 
mem:bros do poder judiciario,peran'te o quai tivessem de responder taes agentes do 
Poder Executivo pelos abusos commettidos, poderia o governo demittir, indepen-
dentemente de sentença, a pretexto de estado de sitio, para nomear outros mais 
doceis aos seus planos de perseguições politicas, os membros desse poder com que 
não contasse para impedir a puniçãp de taes abusos, bastando para isso declarai-os, 
nos respectivos decretos de demissão, suspeitos de cooparticipação nos factos deter-
minativos da declaração do estado ,de sitio. (Apoiados. ) 

O absurdo, porém, augmenta de proporção, quando se figura a hypothese da 
suspensibilidade das immunidades dos membros do Poder Legislativo, durante o 
estado de sitio declarado pelo Presidente da Republica, porque, de accordo 0om o 
art. 80, § 3° da Constituição, o Presidente da Republica terá de dar conta, moti-
vando-as, das medidas de excepção, de que tiver usado, ao Poder Legislativo, ao 
qual compete approvar ou não app.rova:r o sitio por '.elle decretado (art. 34, n. 21). 
E como, segundo os arta. 32 e 33 da lei n. 30 de 8 de janeiro de corrente armo, 
são crimes de responsabilidade do Presidente da Republica "suspender as garan-
tias constitucionaes, na ausencia do congresso, não tendo havido commoção 
interna ou aggressão de nação estrangeira», assim como "tomar ou autorisar me-
didas de repressão durante o estado do sitio, que excedam os limites estabelecidos 
no art. 80, § 20 da Constituição " e li' Camara dos Deputados, no caso de não ser 
approvado pelo Congresso o sitio depretado pelo Presidente da Republica, de pro-
ceder contra este na fórma do cap. 1° da lei n. 27 de 7 de janeiro de 1892, e, mE/S!:rlO 
no caso de approvado pelo Congressp o sitio, terá contra elle identico procedimento 
si reconhecer que, durante o sitio, e:iwedeu, :nas medidas de repressão, os limites 
estabelecidos no art. 80, § 2° da Constituição. 

Ora; admittida a suspensão dfl'S immunidades dos deputados, por effeito da 
declaração do estado de sitio p elo Bresidente da Republica, nada mais façil a este, 
para evitar a sancção legal contra· set,is crill'.).es, do que preparar uma maioria de depu-
tados na Camara para approvar toqos os seus actos, desde a declaração do estado 
de sitio até ás mais r evoltantes violf:}ncias prnticadas a pretexto de estado de sitio, 
bastaúdo para. isso prender ou desterrar deputados, com os quaes.não conte para a 
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approvação dos seus actos, em numero sufficiente áquelle fim, prevenindo, assim, 
a decretação de qualquer accusação contra elle em virtude de 'denuncia da compe-
tente commissão da Gamara, ou mesmo de qualquer cidadão por algum dos referi-
ridos crimes. (Apoiados.) 

E, quanto aos senadores, não é menos escandalosa a hypothese de suspensão 
~e suas immunidades, que são as mesmas dos deputados, a pretexto de declaração 
de estado de sitio, já porque, como os deputados, elles teem de julgar os actos do 
Presidente da Republica para approval-os ou não; já porque o art. 14 da citada 
lei n. 27 de 7 de janeiro, determina que" nos crimes de responsabilidade do Presi~ 
dente da Republica são juízes todos os senadores ; já finalmente, porque o Senado 
é o ramo do Poder Legisl.ativo de repre·sentação egual das unidades federa.as, e 
a Constituição que não admitte projecto de reforma tendente a abolir a igualdade 
da representação dos estados no Senado, requer que nas deliberações deste, nada 
obste a que cada estado seja nellas representado por seus tres senadores. 

Logo, admittir a suspensão das immunidades dos senadores, a pretexto de 
estado de sitio, é admittir, como já dissemos com relação á Gamara dos Deputados. 
que o Presidente dá Republica possa preparar maioria no Senado para approvar 
violencias ou abusos commettidos durante o estado de sitio, prendendo ou dester. 
rando senadores com que não conte para isso '; é autorisar o Presidente da Republi· 
ca a reduzir o numero dos juízes de algum crime seu de responsabilidade para o 
caso possível de decretação de accusação contra elle pela Gamara, onde, por qual-
quer causa, é sempre possível, de um dia para outro, a mutação em maioria de um 
dia da minoria da vespera; é , finalmente, violar o direito sagrado dos estados de se 
fazerem representar, 'por numero igual de mandata.rios, nas deliberações do Senado 
e, portanto, attentar contra a fórma federativa da Republica (Muito bem, ?'l'l!Uitc 
bem). 

Logo, a immunidade dos deputados e senadores, a que se referem quer o 
art. 19 quer o art. 20 da Constituição, é insuspensivel absolutamente, porque ella 
não é uma garantia constitucional do deputado ou senador, comei cidadão brazi-
leiro, mas apanagio da soberania do mandato legislativo, de que o deputado é 
investido pela nação e o senador é investido pelo estado que representa. (Muitos 
apoiados, e uma voz : Perfeitamente demonatrado.) 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. - Passemos ao àrt. 2° do projecto em dis-
cussão, que diz : 

« Art. 2°. Nas medidas de repressão contra as pessoas, o Poder Executivo 
restringir-se-ha a impor : 

io, a detenção em Jogar não destinado aos réos de crimes communs; 
2°, o desterro para outros sitios do territorio nacional, não preferindo o paciente 

retirar-se do paiz para Jogar a aprazimento do mesmo poder. 
Este artigo reproduz a disposição do § 2° do art. 80 da Constituição e seria, 

portanto, inutil, si não accrescentasse, quanto aos desterrados, aquellas pa,lavras 
« não pr~ferindo o paciente retirar-se do paiz para logar a aprazimento do governo . » 

Com uma disposição de lei em taes termos, senhores, a R epública Brazileira 
não precisaria mais invejar o gráo de civilisação liberal das nações mais cultas do 
globo; ella teria que invejar apenas o gráo de civilisação liberal da R epublica do 
Paraguay, cuja Constituição no art. 9°, autorizando a declaração de estado de sitio 
nos mesmos termos em que é concebido o art. 23 da Constituição Argentina, estatue, 
como esta, no periodci final , que, «.durante o tempo do estado de sitio, o poder do 
Presidente da Republica se limitará a deter as pessoas· ou a removel-·as de um ponto 
para outro do territorio nacional, si ellas não preferirem sahir f6ra do paiz. ;, 

E' tão repugnante, pois, aquella restricção proposta pelo projecto do Senado, 
só reconhecendo para o desterrado, e não tambem para o detento político, o direito 
de optar pela expatriaçã o, e, ainda assim, com a clausula de não poder escolher 
Jogar, fôra do paiz, onde vá residir, mas de sujeitar-se a ir, fóra do paiz, para 9 
Jogar que ao Presidente da Republica approuver, é tão repugnante isso, senhores, 
que peço permissão pa1·a não deinorar-me na apreciação dessa innovação proposta 
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aos brios da Cama.I!a pelo Senado da Republica ~razileira, e passo ao art. 3°, que 
diz: 
•' . « Art. 3°. Na primeira reunião do Congresso, subsequente á declaração do 
estado de sitio, o Presidente da Republica relatar-lhe-ha, no prazo maximo de 
oito dias da sua abertura, as medidas de excepção que houverem sido empregadas, 
juntando á sua mensagem os documentos e informações que tiver colligido. 

Paragrapho unico. A falta de cumprimento deste preceito não impedirá que. 
o Congresso delibere e resolva, como é de sua competencia, na fórma da Consti-
tuição F ederal. » , . 

Mas, senhores, quando a nossa Constituição, no § 3° do art. 80, determina que 
o Presidente da Republica cumpra esse dever, a que se refere o art. 3° do projecto 
em discussão, logo que 8e reunir o Congresso, a que vem esse prazd de oito dias 
depois da abertura do Congresso, que o projecto do Senado concede {LO Presidente 
da R epublica p ara cµrnprir esse dever ? 

Quando o Presidente da Republica decreta o estado de 'sitio, já tem, ou deve t er 
~m seu poder os documentos, já tem ou deve ter colligi~o todas as inforrria~ões, 
que motivaram essa medida de excepção. 

Si o prqjecto do Senado tivesse attendido à gravidade ,do uso dessa attl'ibuição 
do Poder Executivo, na ausencia do Congresso1 ao qual comp,ete não só approvar 
ou não, mas tambem suspender o estado de sitio declarado pelo Presidente da Repu-
blica, e tivesse, a exemplo da vigente lei france;z;a, relat~va ao estado de sitio, no 
art. 20, proposto que, declarado o estado de sitio pelo poder executivo, o Congresso 
se reunisse de pleno direito, sinão dous dias depois, como na França, em Um prazo 
razoavel, m as o mais pro:x;imo ipossivel dà data do decreto presidencial declarativo 
do estado de sitio, eu compvehenderi~ a conveniencia de designação de um prazo, 
mais curto que o de oito dias, para dentro delle enviar 0 Presidente da Republica 
ao Qongresso, depois da r~~o l ,deste, a mensagen;i esj:i'ecial e documentada sobre 
os motivos de seu a9tq, mas ainc,la assim, com a sanpção necessaria de considerar-se 
de pleno direito não approvado o seu acto ou suspenso o estado de sitio, si airlda 
estivesse e;m vigor, para o caso, muito possivel, de não cumprir o Presidente da 
Republica aquelle dever constitucional dentro de tal prazo. (A poiados.) 

Mas aguardar a primeira reµnião ordinai;ia do Congresso, que poderá vir 'a 
dar-se .sete ou mesmo oito ~ezes depois da decretação do .estado ~e sitio pelo Poder 
Executivo, conceder a este ain\ia um prazo de oito dias, depois da abertura do 
Congresso, para cumprir aquiilll'l dever constitucional, e conferir-lhe o direito de 
enviar ou não ao Congresso a ~nensagem, os d~cumentos e informações' sobre· os 
factos que motivaram o es~ado. \ie sitio e as medidas de repressão por elle tomadas 
ou autprisadas, quando a Constituiçã o impõe-lhe esse dever, e nem siquer estatuir 
uma sancção qualq1:1er para o c/l'so de infracção desse dever, como se vê do para-
grapho unico do art. 3° do proj (lcto, não é só promover .a preponderancia. do Poder 
Executivo sobre o Legislativo (lm assumpto de competencia especial deste, não é 
só collocal-o acima da Cçnstituição, é cousa ainda peior : é facultar o despotismo 
sob o regi:m.en constitucional, qµe é ainda mais aviltante para um povo do que o 
cesarismo ! (Apoiados; muito bem; m:uito bem.) 

UM SR. DEPUTADO-Dê o remedia. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUljlIRAs-Dal-o-hei no projo;icto substitutivo a este, 

que fundamentarei d0pois de a,nalysar completamente isto (mostrando ' o pr'ojecto 
do Senado}, que ha quem qualifique de um bom projecto de lei de estado de sitio 
para os cidadãos brazµeiro,s, co;mo, no t empo do elemento servil, o feitor qualifi-
cava de bom cpicote o reio de coi;ll'o, a que attribuia a virtude de obrigar os escravos 
ao trabalho. (Muito bem.) 

Vejamos o art. 40 : . . 
« Art. 4°. Presentes ao Cor+gresso os documentos e informações a que se r~fere 

o artigo anterior, a Camara dos Deputados iniciará, desde logo, o ex ame dos actos 
do Presidente da ~êpublice, , rel l!<tivos á declaração do estado de sitio, approvan'do-
os ou promove~1do a responsabpidade Vimtra \l \lem dl;l direito, si for caso dellá. " 
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Este artigo do projecto contém uma idéa util : a da. iniciativa da Came.ra do1 
Deputados no exame dos actos do Presidente da Republica relativos ao estado de 
sitio. para approval-os ou promover a responsabilidade do mesmo presidente e dos 
ministros, cuja codelinquencia for verificada. Realmente, des,de que a Camara não 
approve taes actos, a consequencia logica é a instauração, na proJ?ria Camara, do 
processo respectivo contra o Presidente da Republica pelo crime de responsabili-
dade, previsto no art. 33 ou no art. 32 da lei n. 30 de 8 de janeiro, e contra os seus 
ministros, cujo crime de abuso de poder fôr connexo com aquelle, tudo na fórma. do 
cap. 1° da lei n. 27 de 7 de janeiro, e é sabido que, segundo o a11t. 29 da Consti-
tuição, á Camara é que compete a iniciativa no processo de responsabilidade do 
Presidente da Repub~ca e dos ministros nos crimes connexos com os daquelle. 

\ 

Mas, senhores, é manifestamente defeituoso este 'artigo do projecto por não 
limitar o prazo dentro do qual, depois de recebida a mensagem do Presidente da 
Republica com os respectivos documentos, deve a Camara iniciar o exame do 
assumpto, sob a clausula de adquirir logo o Senado o direito de inicial-o, requisi-
tando da Camara taes documentos e deliberando em face desses documentos ou, no 
caso da Camara lh~~s recusar; pela verdade sabida, em virtude das informações 
que houver obtido, e por não prevenir o abuso de delongas que possa commetter 
a Camara ou o Senado no exame do assumpto, que requer, por sua natureza, a. 
maxima ilrgencia e promptidão na definitiva solução. E, comquanto do art. 6° do 
mesmo projecto se p9ssa inferir que o concurso dos dous ramos do Congresso é 
indispensavel para se julgar approvada a declaração do estado de sitio pelo Poder 
Executivo, de modo que, approvada na Camara e não approvada no Senado, se 
deva considerai-a como não approvada de pleno direito, comtudo a gravidade da 
hypothese é tal que uma lei reguladora dos .casos, condições e effeitos do estado de 
sitio incorre na censura d e · deficiente, si nao offerece uma solução clara e positiva 
para a 'mesma. hypothese, como offerece a lei franceza de 3 de abril ae 1878 no art. õ0 • 

Passo, agora, p ela connexão dos dous arts. 4°. e 6° do projécto, a analysar a 
mataria do art. 6º, deixando para depois o exame do art. 5°. 

Diz o art. 6. 0 : 

« Art. '6. 0 Só ao Congresso Nacional compete tomar conhecimento do acto da 
declaração do estado de sitio, para approval-o ou não e homologar as m,edidas, que 
se lhe seguirem, mantendo ou suspendendo, ou prorogando os prazos fixados para 
á sua duraçã:o e perm'anencia dos seus effeitos. 

Paragrapho unico. Findo o tempo determinado p ara a ' detenção ou desterro, 
os pacientes serão immediatamente postos á disposição do juizo competente, afim 
de serem processados e julgados, salvo unicamente o caso de amnistia. » 

De accordo com o texto do artigo, quando declara que só ao Congresso compete 
tomar ·conhecimento do acto da declaração do estado' de sitio, para approval-o ou 
não, quando tiver terminado o tempo antes da sua rel:inião, e suspendei-o ou não, 
quando elle ainda estiver em vigor, não posso, entretanto, dissimular a minha ihdi-
gnação contra a proposta do Senado, para se crear, por uma lei ordinaria, mais 
uma attribuição do Congresso, qual a de hdmologar 'as medidas tomadas Otl autori-
sadas pelo Presidente da R epublica em virtude da declaração do estado de sitio; 
porque, senhores, em direito, toda a competencia é restricta e a nossa Constitilição 
apenas conferiu ao Congresso, 'sobre tal assumpto, no art. 34, n. 21, co'mpetencia 
para approvar ou suspender o sitio, que houver sido declarado pelo Poder Executivo 
ou seus agentes responsaveis. (Apoiados.) 

· Quánao o art. 80, § 3° da Constituição impõe ao Presidente da Republica o 
dever de, logo que, se reunir o Congresso, relatar-lhe, motivando-as, as medidas de 
excepção que houverem sido tomadas1 é para que o Congresso, de accordo com o 
§ 4° do mesmo art. 80, verifique si houve abusos no emprego dessas medidas e, o~ 
tendp havido, promova a responsabilidade das autoridades que os tenham commet-
tido, ainda que mereça approvação ou o Congresso já tenha approvado a declaração , 
do estado de sitio, por haver reconhecido que esse acto do Poder '.Executivo foi con-
forme ás e:x:igencias cons~itucionaes. (Muito bem). 
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E é justa a. minha indignaçã o, se;nhor03, porque não vejo nessa innovação, do 
projecto do Senado sinão uma servil homologação do mais absurdo cj.os fundamentos 
da celebre decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a petição. de habeas corpu.Y 
em favor dos detentos e desterrados pelo decreto de 12 de abril, qual o da phanta-
siada competencia privativa do Congresso para homologar as medidas de repressão 
tomadas pelo Sr. Floriano Peixoto em virtude do ·estado de sitio por· elle decretado 
e, portanto, incompetencia do Supremo Tribunal para julgar da constitucionali-
dade ou inconstitucionalidade do constrangimento que soffriam aquelles pacientes, 
quándo o que apenas não competia a esse Supremo Tr!bunal, porque só competia 
ao Congresso, e.ra julgar da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do sitio 
declara.do pelo Poder Executivo (Mititos apoiados). ' 

Mas, senhores, abyssus abyssum invocat, repara! nessa outra innovação contida 
no paragrapho unico desse art. 6º do projecto, que estou analysando ! 

« Findo o tempo determinado para a detenção ou desterro, " etc. 
Pode conceber-se maior escandalo em um abuso de poder, affronta mais cynica 

ao bom senso, do que essa creação de uma attribuição tyrannica para o Poder 
Executivo, cujas attribuiçõtls todas estão definidas na Constituição, qual a de deter 
minar tempo de detenção ou desterro para os alcançados pelas medidas de repressão 
de que trata o § 2° do art. 80 da Constituição? 

' Julgaram que essas medidas de repressão, autorisadas pela Constituição 
durante o e,stado de sitio, eram penas, esquecidos de que é ao Poder Judiciario e 
não ao Executivo que compete impor penas, e concluiram dahi que a determinação 
do tempo de cumprimento de taes penas na falta ,de sentença judiciari.a, devia ficar 
ao arbitrio do Poder Executivo ! (Risadas.) 

E não contentes com o cumprimento dessa penalidade sem sentença, durante o 
tempo determinado pelo Poder Executivo, e considerando talvez que si um cri-
minoso commum de roubo ou asrassinato só está sujeito a 'lfma pena, a comminada 
pelo Codigo para o seu crime, o cf iminoso politico deve soffrev duas penas, a imposta 
pelo Poder Executivo e a que, d!fpois de cumprir esta, compete ao Poder Judiciario 
impor-lhe, de accordo com o cod~go penal, accrescentaram, nesse mesmo paragrapho 
unico do art. 6° do projecto, em, seguida ás palavras « findo o tempo determinado 
da detenção ou do desterro "que« os pacientes fossem postos á disposiçã9 do juizo 
competente, afim de serem processados e punidos ! í> · 

UMA Voz - E' um cumulo! 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEfRÁS - Este paragrapho do art. 6° do projecto, 

senhores, não é, como disse o S;r. Alcindo Guanabara, inodoro, elle tem um odor, 
mas um odor que provoca ri.auseas. (Risadas.) 

Passemos ao art. 50, que di~ : 
« Art. 5° A suspensão do estado de sitio pelo decurso do tempo que lhe for 

fixado no acto da sua declaração, não acarreta a cessação dos effeitos das medidas 
empregadas, .as quaes continuam a vigorar em relação ás piissoas sobre quem 
recahirem. » 

Eis uma questão de actualfqade, porque este artigo do projecto do Senado, · 
que abstrahiu da sã doutrina do direito publico para só ter em vista a conducta 
do governo do Sr. Floriano Peixoto com relação ao estado de sitio por elle decretado 
e as medidas por elle tomadas contra quarenta e cinco cidadãos brazileiros, apenas 
tem por fim justificar essa concf11cta, contra a qual nada posso accrescentar ao que, 
a respeito, arguiu proficienteme\'lte, em sua petição de habeas-corpus a favor das 
victimas dos actos prepotentes ~lo mesmo governo, a; pretexto de estado de sitio, 
o exímio publicista e jurisconsulto brazileiro Ruy Barbosa, eis, digo, uma questão 
de actualidade, que, para elucidal-a, resolvel-a, não devo confiar só ao meu raciocinio; 
ao qual repJJgna qualquer excep9ão á regra de logica : oblata causa tollititr effeotus, 
mas invocar em seu auxilio a autoridade de mestres na ma.teria. 

Senhores, a cessação de um acto ·qualquer dá-se ou de facto ou de direito, con-
junta ou s~paradamente : µo primeiro caso, por carecer de applicação ou por não 
tornar-se effectiv~ essa applicaçi}o ; no segundo caso, pela realisação completa das 
çircumstancias relativas ao seu pbjecto ou pela ea;piraçãõ do termo fixado, 
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E' evidente que o estado de sitio está subordinado a esta regra de direito, 
Podemos, portanto, dizer que o estado de sitio cessa : 1 o pela vontade do proprio 
poder que o declarou ; 2° pela vontado do que, não tendo sido o que o declarou, 
tem o direito de suspendel-o; 3. 0 pela expiração do prazo determinado de sua 
duração. No primeiro caso,' elle cessa de facto; no segundo, elle cessa de direito; 
no terceiro, elle cessa de facto e de direito, 

Estes princípios conformam-se com o aosso direito constitucional, que admitte 
a cessação do estado de sitio : 1°, por acto do .proprio Poder Executivo, quando 
este é liJ.Ue o declara; 20, por acto do Poder Legislativo, quando é declarado por 
elle mesmo ou pelo Poder Executivo; 3°, pelo decurso do tempo fixado no decreto 
de sua declaração. 

Pois bem, o projecto do Senado, no artigo 5° inverte, ou antes, viola aquelles 
princípios jurídicos, que r egem a todos os actos publicos, admittindo implicita-
mente que cessam os effeitos do estado de sitio, quando este cessa por acto do pro~. 

prio poder que o declarou ou do poder que, não tendo sido o que o declarou, tem o 
direito de suspendel-o, mas quer que não cessem os seus effeitos pela expiração do 
.tempo que lhe fnr ·fixado no acto de sua declaração, exactamente o caso em que a 
cessação dá-se, conjunctamente, de facto e de direito. 

Por esse artigo 5°, pois, é que se êomprehende a razão do absurdo do para-
grapho unico do art. 6°, porquanto os absurdos tambem teem a sua. razão. Para 
homologar em uma lei, destinada a reger casos futuros, as doutrinas inconstitu-
cionaes dos juristas do Diario Offecial e do Figaro e dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, com a .honrosissima excepção do Sr. Pisa e Almeida, sobre os effei-
tos de uma declaração de estado de sitio, o Senado viu-se em apuros, e só poude 
desembaraçar-se com aquella solução, considerando como penas, independente-
mente de sentença condemnatoria, a detenção e o desterro autorizadoi;i pelo § 2º 
do art. 80 da Constituiçã0, porque só como verdadeiras penas poderão · taes 
medidas continuar em vigor, em relação ás pessoas sobre que tiverem recahido, 
depois de suspenso o estado de sitio por qualquer daquellas causas constitucio-
naes ... 

Mas, como bons acatholicos, não se podaram conformar com a idéa de penas 
eternas. (Risadas.) · 

Por isso, completaram a sua obra, creando mais uma attribuição extra para 
o Poder Executivo, qual a de determinar, nos respectivos decretos condemnatorios, 
o tempo do cumprimento de taes penas, findo o qual, seriam, então, os condem-
nados pelo Poder Executivo postos á disposição de juiz competente para serem 
punidos com outras penas, salvo, unicamente, o caso de amnistia. 

Assim, recuando espavoridos deante da idéa dos Srs. Alcindo Guanabara e 
Felisbello Freire, que propuzeram a creação de um Tribunal Militar para processar 
e julgar, durante o estado de sitio, os pacientes das medidas de repressão autori-
sadas pela Constituição, os caritativos membros do Senado preferiram uma cousa 
ainda mais aviltante, qual a conversão do poder executivo em um tribunal especial 
de justiça, ou, antes, de justi'{icação, e só permittindo ás victimas uma esperança, 
a amnistia! 

Senhores, a tyrannica lei franceza de 9 de agosto de 1849, quasi completa-
mente revogada pela de 3 de abril de 1878, era, a respeito, um monumento de libe-
ralismo, comparada com este projecto de lei brazileira, porque, si, no art. 13° determi-
nava que, «depois de levantado o estado de sitio, os tribunaes militares continuas-
sem a conhecer dos crimes e delictos contra a segurança da Republica, .contra a 
Constituição, contra a ordem e a paz publicas, que tiverem dado Jogar á declaração 
do mesmo estado de sitio», todavia limitava, nos arts. 70 e 90, a competencia da 
autoridade militar, durante o· estado' de sitio, a prender os autores e cumplices de 
taes crimes ou delictos, a dar buscas, de dia ou de noute, no domicili0 dos cidadãos, 
a ordenar a entrega de armas e munições, procedendo á busca e apprehensão das 
mesmas, e a prohibir as publicações e as reumoes que ella julgasse de natureza 
a excitar ou a fomentar a desordem, continuando a autoridade civil n0 exer-
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.cicio de todos os poderes, sóment.:; com e_sas restricções, e continuando garantido 
aos cidadãos, não obstante o estado de sitio, o gozo de todos os seus direitos com 
aquelles unicos limi~es. 

Si da França, que era, . então, uma republica, mas uma repuplica que se prepa 
rava para a restauração imperi!!-lista por um golpe de Estado, passamos á Prussia 
cujo regimen restrictivo não póde servir de modelo ás organisações de monarchias 
constitucionaes quanto mais ás de republicas federativas, . que aspiram á maior 
somma possível de liberdades, encontramos · ácerca de estado de sitio a lei de 1851,, 
ainda vigente, que, além de determinar no art. 30 que " a declaração do estado de 
sitio deverá ser annunciada roedian.te rufos de tambores ou toques de trombetas, 
sendo, além disso comrounicada ás autoridades competentes e affixando-se edi-
taes nas praças publicas e a publicando nas gazetas de maior circulação, antes 
do que não produzirá effeito, " declara, depois, que, " le'l'antado o estado de sitio, 
todos os processos pendentes nos tribunaes extraordinarios serão remettido~ aos 
tribunaes comm uns, e, (nos processos já julgados), si a pena comminada tiver sido 
de morte, suspender-se-lhe-ha a execução, para que o tribunal civil competente 
reveja o feito e a convei:ta na que se deveria applicar si o delinquente não fosse 
processado sob o estado de sitio. " 

Que lição de um paiz militarista e monarchico para um povo de aspirações 
liberaes, que se está organisando em republica federativa, o mais libera.! e elevac!o 
dos regiroens de governo, mas que teve a infelicidade de constituir, para inter· 
pretes de suas aspirações, representantes da ordem dos que votaram no Senado 
este projecto de lei! (Apoiados.) ' 

Senhores, os unicos effeitos da declaração de um estado de sitio são p1·isões e 
desterros, independentemente das formalidades· ou, como se costuma dizer, das 
garantias constitucionaes da liberdade e segurança individuaJ, que ficam suspen· 
sas (iurante o tempo fixado no resi)ectivo decreto. Expirado, pois, esse tempo, fica 
suspenso de facto e de direito, indé~iendentemente de qualquer acto do Poder Legis-
laitivo ou do Executivo, e, portemto, restabelecem-se as formalidades constitu-
ci9naes garantidoras da liberdade1 e segurança do cidadão. Assim, expirado esse 
tempo, o poder policial do goverp.o· para effectuar prisões ou desterros,_ indepen-
dentemente de taes formalidad€)s, ext,ingue-se. E figuro uma hypothese para 
demonstrai-o : suspenso o estado de sitio, um cidadão que coparticipou do movi-
mento perturbador da ordem, mas que não foi encontrado pela polici,a durante o 
estado de sitio, continua occulto na casa de outro cidadão, que o acolheu logo após 
a declaração do sitio, mas que nãp havia tomado parte alguma, nem directa nem 
indirecta, no movimento. 

A policia vem a saber, depoij3, que elle se acha occulto nessa casa. Mas uma 
das garantias constituci!i)naes da liberdade e segurança do cidadão é ai inviola-
bilidade da casa onde reside, de modo que ninguem póde nella penetrar, sem con-
sentimento do morado1•, sinão noq casos e com as formalidades legaies. Ora, resta-
belecida, coro a suspensão do esfado de sitio, essa garantia constitucional, per-
gunto : póde a policia, independe\1teroente de taes formalidades, penetrar na casa 
do referido cidadão para effectuar a prisão ordenada durante o estado de sitio con-
tra o que nelle se occultou ~ Evip.entemeute, não. Mas, senhores, é tambem uma 
das · garantias constitucionaies, qu€) se restaibeleeem com a suspensão db estado de 
sitio, a do § 14 do airt. 72 que djz. ; " Ninguem poderá ser conser-vadc ern prisão 
sem culpa formada, e (mesmo hayendo culpa formada) si prestar fiança idonea, 
nos casos em que a lei permittir. » 

Ora, si todas as garantias cpnstitucionae.s restabelecem-se com a suspensão 
do estado de sitio, ou por acto le~islativo ou executivo ou po:v expiração do praso 
de sua duração, como é que podEjm• ser conser-vados em prisão sem culpa formada 
os cidadãos detidos durante o est~do de sitio ? 

O SR. GONÇALVES OHAVES. - .·E' realmente absurdo. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS. ~ Outra garantia, constitucional, que se resta-, 

belece com a su~pensão do estado de sitio, é a do § lº do art. 72, em que está com· 
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prehendida a liberda,de da ocomoção, e, portanto, pela mesma razão, os dester-
rados, durante o estado de sitio, readquirem o goso de seu direito de locomoção 
com a cessação de o estado de sitio. (Apoiados.) 

Suspenso, pois, o estado ,de sitio, senhores, restaura-se tambem, pela mesma, 
razão a competencia dos juizes ou tribunaes judiciarios para conhecer dos delic-
tos porventura commettidos pelos cidadaos detidos e desterradqs durante o 
estado de sitio, para processoJ-os e julgai-os, podendo, si for caso disso, ordenar 
a prisão preventiva de todos ou de alguns, e os sujeitando a livramento pela fórma 
estabelecida na lei. 

Entender de modo diverso o nosso vigente direito constitucional é admittir 
que, em pleno dominio da Constituição, pela suspensão do estado de sitio, fique 
suspensa a autoridade do poder judiciario em relação aos delinquentes detidos ou 
desterrados durante o estado de sitio, desde que, como já demonstrei; seria incon-
stitucional a instituição de qualquer tribunal extraordinario ou de excepção para · 
conhecer, processar e julgar os delictos, em virtude dos quaes tiverem sido detidos 
ou desterrados, e é intuitivo que, si á sociedade convem que sejam punidos os 
criminosos, não póde interessar-lhe o supplicio indefinido de indivíduos reduzidos 
á impotencia pela repressão administrativa. 

E' irresistivel, com effeito, o seguinto dilemma de Ruy Barbosa, na petição de 
habeas-corpus, a que, por vezes, me tenho referido : « ou os detidos e desterrados 
teem realmente a culpa, que se lhes attribue, ou são victimas de alguma calumnia 
odiosa. 

São culpados? Mas ninguem o poderá dizer, antes que a ju.~tiça se pronuncie. 
Sao innocentes? Mas é mister que a justiça os rehabilite; porque a rehabilitação 
da innocencia excruciada é o maior dos interesses :moraes de uma sociedade 
christã. Num caso, ou em outro, é indispensavel o julgamento, é urgente o pro-
cesso. Nenhuma autoridade politica tem o direito de adiai- o.» 

A consequencia constitucional, portanto, da suspensão do estado de sitio é o 
processo e o livramento dos detidos e desterrados durante o estado de sitio pe-
rante os juizes ou tribunaes competentes, em face da Constituição, para conhece-
rem de sua culpabilidade. 

E'isso, senhores, tão corriqueiro em jurisprudencia constitucional de todos 
os paizes, que adoptaram essa excepção temporaria ao regimen constitucional, 
chamado estado de sitio, que não ha publicista que julgue possível duvida a respeito, 
tanto que os que especialmente, e ex professo, se occuparam, até hoje, do assumpto, 
como '.Alcorta, em sua obra sobre Garantias constitucionaes e estado de sitio, e Arangio 
Ruiz, em seu tratado sobre Assedio politico, publicado na Encyclopedia Juridica 
Italiana, não cogitaram da possibilidade de permanencia dos effeitos de um estado 
de sitio, depois de suspenso este. 

Passemos ao art. 70 ,que diz : 
« O Poder E xecutivo poderá restabelecer o uso dos passaportes p ara as pessoas 

que entrarem ou sahirem do territorio em estado de sitio. » 
Senhores, comprehendo a exequibilidade dessa exigencia do governo, uma vez 

declarado o estado de sitio, com relação ás pessoas que tiverem de sahir do logar 
ou da região territorial já declarada em estado 'de sitio; mas com relação ás pessoas 
que, t endo partido de outr.o paiz ou de outro ponto do territorio nacl0nal, antes de 
declarado em estado de sitio o Jogar para onde se destinam,chegarem a este, quando 
já se achar em estado de sitio, não comprehendo como se lhes possa impedir a entrada 
por não se haverem munido de seus passaportes, desde que a Constituição gara,nte 
expressamente o direito de entrar e sahir do ~erritorio_. quando e como convii;ir, 
independentemente de passaporte. 

Em todo o caso, não é essa uma disposição do projecto do Senado que mereça 
detido exame, nem a exigencia de passaporte é uma medida tão vexatoria que me 
repugne tolerai-a em caso de estado de s·itio, porque, não constituindo uma medida 
de represscio contra as pess<>as. mas apenas de precaução ou de conveniencia policial, 
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-146-

não se póde considerai-a incompativel com a restricção do § 2° do art. 80 da Cons-
tituição. 

Tambem nada tenho. a oppor á disposição do art. 8º do projecto, que diz : 
" Art. 8º. Quando a declaração de estado de sitio for feita pelo Congresso, as 

suas condi.ções serão prescriptas pela respectiva 1.·~solução. 
Esta resolução será tomada em uma só discussão de cada camara. » 
Resta, pois, examinar a materia do 90 e ultimo artigo · do mesmo projecto, que 

é o seguinte : 
« Art. 9°. A suspensão das garantias constitucionaes, pela declaração do estado 

de sitio, é da competencia exclusiva dos poderes federaes (Constituição, art. 34 n. 21 ; 
avt. 48, n. 15, e art. 80, § 1 º ). " 

De accordo; mas nã0 'são as disposições constitucionaes citadas neste artigo 
do projecto que autorisam· o principio nelle consagrado e sim a do art. 6° n. 3 da 
Constituição, com0 demonstrp,rei. 

Sabemos, senhores, que não ha Constituição estadual que não tenha consignado 
disposições relat.ivas a declaração de estado de sitio, reproduzindo, mais ou menos 
nos mesmos ter.mos, com relação aos Poderes Legislativo e Executivo do respectivo 
estado, as disposições dos arts. 34 n. 21, 48 n. 15 e 80 da Constituição Federal. 

Por occasião das ameaças de deposição d,o governad0r do estado do Amazonas, 
a prete,Xto de sua adhesão ao golpe de estado de 3 de novembro, assim como, depois 
de deposto, sob o mesmo ,pretexto, o governador de Pernambuco, devemo-nos 
recordar de que o primeiro, fundado na constituição do estado que legalmente 
go.verp.ava, decretou o estado de sitio no Amazonas, prendendo e desterrando diver-
sos cidadãos, acto este que o Sr. Floriano Peixoto reprovou, por ser' contrario á 
Constituição Federal, segundo a qual, em seu entender, essa attribuição era exclu-
•siva do govE)rno federBJI ; mas tallf'bem nos devemos recordar de que a junta revolu-
cionaria de Pernambuco, depois 9.a deposição do governador desse Estado, .decretou, 
funda<ila na Constituição do mesr,no estado, o estado de sitio em Guararapes, e esse 

, acto. foi approvado ou, pelo menos, não foi reprovado pelo sr: Floriano Peixoto. 
UM SR. DEPUTADO - Comej;teu essa incoherencía, porque a junta de Pernam-

buco era composta de amigos se-qs. . · 
o SR. LEOVIGILDO FI•LGUEIRAS - o que é ceFto é que o governo federal adopta 

uma ou outra interpretação da (Jonstituição, segundo as suas conveniencias e, por 
isso mesmo, é necessario firmarmos a verdadeira doutrina. 

Na 'Republica Argentina, qujas practicas p0liticas vão retardando tanto a 
consolidação d? regímen que adoptaram em theoria, mas que os oonsolidadores dA. 
Republica Br.azileira tanto se err+penham em imitar, o direito cumulativo do poder 
federal e do poder provincial Pªfª declarar o estado de sitio é exercido por ambos 
os poderes e é sustentado. como urna prerogativa do regimen federativq, por seus 
publicistas os mais conservadoreis, dos quaes destaco Alcorta., que tratou especial-
mente do assumpto com as segilintes reflexões (lê) : 

« A declaração do estado de sitio compete só ao governo federal, ou, tambem 
ç.os governos das provincias? 

O regímen federal, como forma constitutiva de governo em uma nação, é uma 
manifestação ou, antes, uma applicação das differentes espheras de rwção que 
existem naturalmente nas sociecj.ades. 

O homen em sua conscien.cii;L, em suas manifestações puramente psychologicas, 
obra somente por obediencia a SlfaS exclusivas inclinações ; e em sua vida de relaçii.o 
se limita e é lim itado, deixando para o todo social o que é commun e é reclamado 
pela sua natureza s0cial. E porci,ue ai;; forças directivas não hão de corresponder a 
estas conclusões? · 

Imitar a ordem que a n11,tureza impôz ao agrupamento, entre homem e homem, 
tal d eve ser !l- solução. Estabelecer espheras de acção : uma autonqma, outra hete-
ronoma; o governo local, agindo isoladamente n.o que lhe diz propriamente respeito ; 
o governo geral encarregando-se dos interesses CO)llIDUilS. Um e outro emanando 
d e l!tm centr o unjco, do povo ou das províncias, que em sua totalidade constituem 
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a nação; independentes na esphera de acção dos interesses que reclamam um movi-
mento exclusivamente proprio, e coordenados n 'aquillo de que ·reciprocamente . 
ca1·ecem para tornar effectivo o exerci.cio. :. A conser.vação· de um 0u de outro, pois , 
B uecessaria no regimem foderal e cada qual deve ter o direito de JD1'0mover a sua 
conservação. Assim, sendo d e conservação propria a medida do estado de sitio, 
deve caber a ambos o direito de decreta i-o, quando a commoção intestina ou a 
agressão externa affectar a um ou a outro. " 

Mas, senhores, si essa doutrina poderia ser entre nós sustentada, em face das 
disposições constitucionaes citadas pelo art. 9° do projecto d,o Senado, ella não póde 
sel-o em face do art. 6° da Constituição, que prevenia quatro hypotheses de inter-
venção do governo federal em negocios peculiares aos estados, entre as quaes a da 
necessidade de repellir invasão extrangeira .ou de um estado em outro (n. 1), e a 
da necessidade de restabelecer a àrdem e a tranquilidade nos estados á requisição 
dos respetivos governos. E a disposição do art. 48 n. 15. que confere ao Poder Execu- · 
tivo a attribuição de declaDar em estado de sitio qualquer ponto do territorio nacional, 
nos casos constitucionaes, refere-se expre8samente ao art. 6° n. 3. 

Assim, dada a commoção intestina em qualquer dos estados, o governador desse 
estado, que não confiar na efficacia do emprego dos meios ordinarios, de que dispuser, 
em face das leis estaduaes, para restabelecer a ordem, não póde por si declarar em 
estado de sitio qúalquer ponto do mesmo Estado, onde se dê tal perturmação da 
ordem, mas póde requisitar do governo federal que o declare em estado de sitio, 
durante. o qual póde tomar ou autorisar as medidas de excepção constitucionaes 
para restabelecer a ordem e a tranquilidade, sem receio de que a justiça federal lhe 
cause qualquer embaraço á repressão administrativa dos desordeiros. E compre-
hende,se que, com essa intelligencia, evitar-se-ha a desharmonia passivei, em tal 
caso, entre os poderes fed<;iral e estadual, desde que não só a Constituição Federal 
como tambem as constituições esj;aduaes decretam garantias constitucioBae$ da 
mesma natúreza e fórma para os direitos individuaes dos cidadãos. 

UM SR. DEPUTADO - E ' a verdadeira doutrina. 
O SR. LEOVEGILDO FILGUEIRAS - Senhores, creio haver demonstrado que, á 

exqepção deste nono e ulti,mo artigo do projecto do Senado, disposição aliás inutil 
ou dispensavel em uma lei reguladora dos casos, condições, limites e effeitos do estado 
de sitio, quer no caso de aggressão estrangeira, quer no de commoção intestina, t odo 
esse projecto é repugnante, no ponto de vista das aspirações liberaes do povo brazi-
leiro, e rejeitavel in bimine, no ponto de vista dos intuitos constituintes do Congresso 
ao estatuir na Constituição da R epublica os casos, as condições e os effei~os de uma 
declaraçã0 de estado de sitio, quer· por acto executivo quer por acto legislativo. 
E si eu, senhores, julgo necessai:ia para a Republica Brazileira uma lei organica, 
que regule essa materia constitucional, é unicamente po:rque nã o desejo que a minha 
patria venha a passar, outra vez, pelos dissabOFes, com q'ue m agoaram-lhe o coração 
de mãe os decretos de 10 e 12 de abril, por uma erronea, sinão perversa intelligencia 
daquellas disposições constitucionaes. (Muitos apoiados). 

Bem vêdes, pois , Srs. deputados, que, si eu julgo necessaria, como · á opinião 
publica o julga, uma lei que firme a verdadeira íntelligencia dessas disposições 
constitucionaes, desenvolvendo os princípios nellas consagrados e os adaptando 
ás condições sociaes e políticas da joven R epublicaBrazil'eira., e si , ao mesmo t empo, 
repillo in lirnine esse conjuncto de blasph em as juridi.cas e de barbaras ameaças á 
liberdade dos cidadãos d a minha p atria, que formam o projecto n . 66 A, é do meu 
dever, como representar1te da nação, propor á deliberação desta camar a. em substi-
tuição a este projecto vindo do Senado, um outro, em que, respeit ados os priqcipios 
constitucíonaes, fiquem abrigados das v iolencias e dos abusos de futuros despotas 
os direitos do homem e as liberdades do povo na m a is eSJDerançosa das republicas 
da America do . Sul ! 

Vou ler, fundamentando artigo por artigo, o projecto que 0rganíseí tim subst i-
tuição ao que acabo de analysar .. . 

O SR. GONÇALVES CHAV;Jõ;S - .Que analysou perfe itamente bem. 
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UM SR. DEPUTADO - Que esmigalhou admiravelmente bem. (Apoiados. 
'L'rocarn-se apartes entre alguns Srs. deputados. ) 

o SR. LEOVIGILDO .FILGUEIRAS - (Lendo) (( Projecto substitutivo - Reg·ula 
o estado de sitio politico. » 

Devo, antes de tudo, senhores, motivar essa designação do meu projecto subs-
titutivo ao do Senado. 

Vimos que, no ponto de vista etymologico e historico, as palavras - estado de 
s itio-significam a situação excepcional de uma praça, de uma cidade ou de um paíz 
sitiado, invadido ou ameaçado de aggressão por um exercito inimigo. 

Ma.s, tendo sido considerado pelos governos necessario, na emergencia de qma 
sedição ou rebellião, o emprego de medidas excepcionaes, identicas ás que eram 
adaptadas em caso de guerra, o sentido daquellas palavras tornou-se duplo, c·om-
prehendendo tambem o caso de perturbações internas, equiparadas aos damnos de 
uma invasão extrangeira. Dahi a distincção, adoptada por eminentes publicistas, 
modernos, que se teem occupado especialmente do assumpto, como, entre outros, 
Palma, Alcorta e Arangio, entre o estado de sitio militar e o estado de sitio polit1:co. 

Já na Encyclopedia Jurídica Italiana, de que estão p ublicados 27 fasciculos, 
encontra-se, a pag. 167, sob verbo - Assedio Militare, um artigo que começa nos 
seguintes termos (lê) » : 

u O estado de sitio miVitar é a suspensão de todas as garantias 'legaes no territorio 
sitiado, invadido ou ameaçado pelo inimigo. Diversamente do que respeita ao esta.elo 
de sitio político, a lei deve não só determinar os casos em que póde proclamar-se o 
estado de sitio militar, mas ainda declarar qual a autoridade que póde proclamai-o 
e os effeitos que tal proclamação deve produzir. )) 

E da pag. 168 á pag. 216 da mesma Encyclopedia encontra-se, sob:verbo- Asse-
dio politico, um verdadeiro tratajio sobre o assumpto, devido á penna magistral 
de Arangio Ruiz, onde, assim co:rrio na profunda obra de Alcorta, intitulacla - As 
garantias constitucionaes, encontr~'i todo o subsidio jurídico, de que careciá, para 
confeccionar, sob a fórma de um projecto de lei, um trabalho digno do nosso estudo 
e compatível com as nossas instit,uições democratiC'as. 

Vejamos, pois, em primeiro ~ogar, como Arangio J.=tuiz salienta essa distinc: 
ção (lê) : 

" O estado de sitio militar é fUtorisado pela approximação ou invasão elo ini-
migo no territorio ·da nação, que fj.ca, assim, em uma situação anormal e, portanto, 
para defender os cidadãos pode tornar-se necessaria a suspensão de todas as garan-
tias constitucionaes. E como a uni.ca autoridade, que tem a alta missão de defender 
dos inimigos externos o territoriq nacional, é a militar, a esta é que compete a 
proclamação do estado de sitio miµtar. O estado de sitio politico, porém, só é auto-
risado em caso de perigo das instit11Íções, que o governo tem a alta missão de defender 
dos inimigos internos e, por isso, 1~0 governo é que compete declarai-o, quando for 
necessaria a suspensão de alguma, ou algumas garantias constitudonaes dos cidft-
clãos. )) 

Per:mitti, agora, que eu vos ljlia, sobre a mesma distinoção, algumas palavras 
de Alcorta, no magnifico capitulo de sua obra j á citada. quando se occupa da lei 
marcial (lê) : 

O estado de sitio é uma medi~la de caract.er politico. Os delictos previstos pelas 
leis penaes não podem ser objecto de actos que desnaturalisariam o seu proprio 
castigo. Basta a acção da justiçll' ordinaria para reprimil-os, sem ~uspensão dfts 
garantias que affectam a todos os habitantes. A força publica é instituida para esses 
casos : elle deve bastar-se para impor a ordem e d eter os culpados. 

Si assim não fosse, necessariq seria recorrer,, em todas as situações anormaes 
creadas por delictos communs m~is ou menos alarmantes, ao estado de sitio ; e 
então poderiamas dizer, como a Ci;Jrte Suprema elos Estados Unidos, que," quando 
para salvar um paiz regido por i:qstituições livres, se requer o sacrificio frequente 
dos princípios cardeaes que garant\lm os direitos humanos, não vale a' pena salvftl -o." 

Estado de sitio, podemos dizer, é o esta.do em que se encontr am suspensas as 
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garantias constitucionaeS'em caso de uma aggressão extrangeira ou de uma commo-
ção interna, permanecendo os tribunaes de justiça no livre exe1'cicio de sua jurisdicçào 
ordfowria. » E, depois de expor trechos de escriptores inglezes, que confundem a 
declaração do estado de sitio com a declaração da lei marcial, diz que, « a lei marcial 
se distingue não só da lei militar, como tambem do estado de sitio. A lei militar é a 
lei ordinaria do exercito e da armada, que rege a todos os que desses corpos fazem 
parte, ·tanto em terrbpo de guen:a quanto em tempo de paz. . 

A lei marcial é a lei da guerra, que obedece a princípios especiaes, posto que 
vrovidencie para uma situação tambem especial-estabelecendo regras a que devem 
submetter-se as relações dos belligerantes e até as relações destes com os demais 
habitantes do theatro da guerra ; só é proclamada em caso de guerra, e só subsiste 
qúando os tribunaes ordinarios estão encerrados, ou,estando abertos, é necessario 
o julgamento de actos que affectam ás operações militares'. Por isso, se distingue do 
estado de sitio. » Mas, declarado o estado de sitio, será consequencia disso a procla-
mação da lei marcial? Evidentemente, sim, si o estado de sitio é <;leclarado em · 
virtude de aggressão ou invasão inimiga. E póde ser applicada em caso de commoção 
interna? Não, salvo si se trata de um verdadeiro estado de guerra e nas operações 
de guerra, porque é mtidida de guerra. « Si em uma guerra civil, » disse a Côrte 
Suprema dos Estados Unidos no caso Miligan, " é impossível administrar a justiça 
criminal conforme o direito, então, no theatro das operações militares, onde pre-
valece a guerra, é necessario substituir a autoridade civil assim coagida, para segu-
rança do exercito e da sociedade, e, como outro poder não existe, em tal caso, sinão 
o militar, é preciso governar com a lei marcial até que as leis readquiram o seu 
li Vl'e im_perio. » . 

A Contituição brazileira de 24 de fevereiro, senhores, coaduna-se perfeita-
mente com esses principias de Direito Publico Universal. No art. 80 autoriea a 
declaração do estado de sitio, quando exigir a segurança da Republica, ou no caso 
de aggressão estrangeira, ou no caso de commoção intestina. Dado, porém, o caso de 
aggressão estrangeira, determina o art. 48 no n. 8 que o Presidente da Republica 
declare immediatamente a guerra. 

Assim, em face da nossa Constituição, a declai;ação de estado de sitio em 
virtude de aggressão estrangeira implica a proclamação da lei marcial, porque é um 
casus belli, e tal estado de sitio corresponde ao que os publicistas, de que fatiei, 
denominam estado de sitio militar. 

Si, porém, o estado de sitio é declarado em virtude de uma commoção intestina, 
só produz o effeito de suspender as garantias constitucionaes da liberdade dos 
cidadãos, mas não o livre exercício dos poderes representativos da soberania, inclu-
sive, portanto, o judiciaria. Esse estado de sitio é, pois, de caracter meramente 
político. 

Ora, para regular o primeiro, isto é, o militar, não carecemos de promulgar uma 
lei especial, porque a aggressão estrangeira é um facto positivo, definido e que não 
admitte duvida de interpretação, e a sua consequencia 'é o estado de guerra., que 
se rege pela lei marcial, e de accordo com o direito internacional e com o direito 
militar. 

A lei de que carecemos, pois, é uma lei que regule os casos, os effeitos, as condi · 
ções e os limites do estado de sitio político. 

Eis a razão do titulo do meu projecto, cujo art. lP é o seguinte : 
" O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 A commoção intestina, de que trata o art. 80 da Constituição da 

Rep11blica, só se verifica no caso de insurreição armada do povo ou da tropa. 
Em tal caso, não se achando reunido o Congresso, o Poder Executivo poderá 

declarar em estado de sitio o ponto ou os pontos do territorio nacional em que se 
verificar a insurreição, si as medidas legaes ordinarias, apoiadas na força. de que 
disponham as autoridades, forem manifestamente insu:fficientes para a repressão 
da desordem e o restabelecimento da paz. 

§ 1.0 Os crimes definidos nos arts. 87 a 114 e 118 a 119 do Codigo Penal vigente· 
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não autorisam a declaração do estado. de sitio sinão quande tomarem as pr,oporçõe~ 
da co=oção intestina, verificada na fórma e nas condições indicadas na disposição 
anterior. 

§ 2.0· O crime de conspiração (Cod; Pen. art. 115) só justificará a declaração 
de estado de sitio, si envolver a força a11mada ou as autoridades militares, w ponto 
de abalar a confiança do governo no seu concurso para a repressão. » 

Já fiz ver, senhores, que, em face do art. 80 de nossa constituição, a commoção 
interna só autorisa a declaração de estado de sitio, quando, em virtude della, correr 
perigo a segurança da Republica. 

Logo, não póde autorisal-a uma perturbação qualquer da ordem publica, com · 
ou sem caracter palitice, dessas que o Codigo Penal define e pune com l'lenas ordi-
narias e para cuja prevenção ou repressão i=ediata as leis estabelecem as medidas 
proprias de policia e necessaria-s á manutenção da ordem e á segurança publica. 

Realmente, o estado de sitio não é um meio directo de repressão, mas um 
meio indirecto, porque facilita o .emprego dos meios di!1ectos, sujeitos, na vigencia 
das garantias constitucionaes da liberdade, a formalidades, cuja observancia, em 
caso de periclitação das instituições, poderá embaraçar a acção das autoridades, 
incumbidas da manutenção da ordem e da defesa das mesmas instituições, para 
reprimir com promptidão e energia os seus inimigos. 

Mas, como a idéa de commoção interna comprehende a de diversas ordens de 
factos, que se podem verificar num ou mais pontos do paiz, ou mesmo em todo o 
paiz, cuja repressão, immediata ou não, segundo a sua gravidade, é indispensavel 
a bem da ordem, da tranquilidade, ou da segurança da 'Republica, estudemos 
essas diversas ordenB de factos, graduando-as pela gravidade de cada uma de 
menor para maior, afim de vermos qual dessas ordens de factos constitua a commoção 
intestina que comprometta a segurança da Republica e faça cori·er a patria immi·-
nente 71erigo, nos termos em que o p,rt. 80 da Constituição exige que ella se dê para 
autorisar a declaração do estado ~e sitio. 

A mais simples das commoçõfis intestinas é a que se origina do facto que o 
nosso codigo penal denomina " aj'l{ntamento ilUcito em logar publico para, por meio 
de motins, tumulto ou assuada, co1'Ylll(netter-se algum crime, " etc. E ' a que os italianos 
dão o nome de commossa segundo ~L explicação que Arangio Ruiz dá do facto, a que 
corresponde esta palavra. O remedio. ~ara essa commoção é meramente policial, 
segundo o art. 121 do nosso Cod~go. Segue-se, em gráo de gravidade, a sedição, 
que se distingue do ájuntamento il?icito pelo caracter politico de que póde revestir-
se essa forma de perturbação da oFdem publica e pelo uso de armas para o fim que 
se tem em vista, e, por isso, é pur)Ído por nosso Codigo com pena maior, mas cuja 
repressií.o é tambem meramente pqlicial e nos termos dos arts .. 121 e 122 do mesmo 
Codigo. 

Segue-se, em gravidade á sedtção a commoção resultam.te do que os francezes 
dehominam émeute e os italianos q.mmotinamento, que dá-se quando ª' causa não é 
mais indirecta, mas directamente p0litica, tendo raises no m au humo11 contra a 
autoridade, quer local quer do governo geral, e pronuncia-se por uma sublev·ação 
armada do povo, mas restri.cta a uma ~localidade, sem estender-se a uma região 
consideravel. E' a ordem de factos1 que, perante o n.osso Oodigo Penal, corresponde 
aos crimes dos artigos 87 a 114, e para cuja repressão a lei estabelece penas espe-
ciaes e a respectiva forma de proce~so e a competencia exclusiva do poder judiciaria 
federal. 

Mas " quando esse wmmotindmento >>, diz Arangio. " torna-se ameaçador d a 
segurança das instituições, geraes ou locaes, e, ainda que relativamente circums-
cripto a uma região, como uma grap.de cidade, abala profundamente a tranquilidade 
public!ll, depondo uma autoridade constituída, appossando-se das forta1ezas, insti-
tuindo uma especie de governo r t;ivolµcionario, 0u si repercute em varios pontos 
circumvisinhos do foco do movime11to, como quando por uma vasta zona de terreno 
proxime a uma cratera de vulcão em erupção sentem-se frequentes rumores, e a 
terra se commove, e a aria parece qµe se conturba ; quando esse movimen.t0 encontra 
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adhesões em outros pontes do paiz apparentemente tranquillos, promptos a suble-
var-se por identificação de interesses politicos, temos a insur1'eição, que quando 
mais vasta e profunda ainda no paiz, se pode chamar 1·ebellião, e, quando é tal que 
faça periclitar a existencia do estado ou a sua forma de governo, se chama a 
revolução ,, . 

·Mas, como alguns escriptores distinguem da insurreição a revolução some!).te 
pelo successo que corôa a obra de uma, emquanto que a outra é destinada sempre a 
ser suffocada, os inglezes e os ámericanos só admittem como causa da suspensão do 
habea8-corpus o caso de insurreição ou rebellião, de accordo com as respectivas 
disposições de suas constituições, e, por isso, não obteve do Congresso o governo 
americana a suspensão do habeas-corpus para o caso da conspiração de Burr. 

Dessa gradação, que estabeleci, .senhores, conclue-se que a simples commoção, 
proveniente de motins e arruaças, como deu-se entre nós, em quasi todoE os estados> 
para se deporem governadores ou os obrigar á renuncia de seus cargos, a pretexto 
da restauração da legalidade de 23 de novembro do anno passado, é sempre mais facil . 
de ser reprimida, quando o governo o quer, do que uma sedição, assim como a 
sedição o é mais do que o amotinamento, que, por sua vez, é menos dificil de repressão 
i:mmediata do que uma insurreição á mão armada. 

Ora, segundo o princijj>io já demonstrado de que o emprego dos meios extra-
ordinarios· só é licitoquando não bastam para a repressão os meios ordinarios, é 
evidente, comotermina Arangio o Reu profundo capitulo sobre o assumpto, que 
« a promulgação do estado de sitio politico só deve ser determinada pelo caso de 
um11. insurreição o~ rebellião, ou no caso de amotinamento ou sedição, quando qual-
quer destes fact.os assumir as proporções de uma insurreição e forem manifesta e 
absolutamente inefficases os meios ordinarios de repressão. 

Eis justificado o art. 1° do meu projecto, que, aliás, reproduz o art. 1° da lei 
franceza de 3 de abril de 1878, que diz (lê) : · 

« Art. 1 o O estado de sitio não pócile ser declarado sinão em caso de perigo 
imminente para a Republica, resultante de uma guerra. extrangeira ou de uma 
·insurreição á mão armada "· 

Nem isso é novo no direito publico brasileiro, senhores, porque a Constituição 
do Imperio determinava, nos ns. 34 e 35 do art. 179, que os poderes constitucionaes 
não podiam suspender a Constituição no tocante aos direitos individuaes,' salvo 
quanto ás fo·rmalidades gamntidoras da liberdade individual, no caso de invasão de 
inimigos ou de rebellião, que, segundo as distincções por mim estabelecidas, é um 
facto ainda mais grave do que a insurreição, e seria uma injuria á Constituinte 
Republicana do Brazil su.ppôr que ella tivesse votàdo, no art. 80 da Constituição 
de 24 de fevereU:o, uma disposição menos liberal do que aquella do n . 35 do art. 179 
da Constituição do Imperío. 

( M U'i.tos apoaidos e vozes : mwito bem). 
Passo a fundamentar o art. 2. 0 do substitnvo, que p11opõe (lê) 
" Art. 2°. Quando o Poder Executivo exercer a attribuiçãc1 do ar't . :18 n. 15 

da Constituição, por não se achar funeciona11do O· Congrnsso Nacional e verificar-~e 
a commoção intestina na fórma e nas condições do art. 1 o desta lei, as duas camaras 
do Congresso reunir-se-hão 30 dias depois da declaração do estado de sitio, indépe1'1-
dentemente de convocação. 

§ 1°. Reunidas as camaras por esse motivo, poderão, depois de exam,inado 
o act0 do governo e adaptadas as medidas que, a esse respeito couberem, deliberar 
sobre outros assumptos de caracter u.rgente, cuja solução convier ao i11teresse 
geral. 

§ 20 Os funccionarios publicas, de qualquer classe ou categoria, que obsta, 
rem de qualquer modo á reurrião do Congresso, na hypothese deste artigo incor-
rerão uas penas do art. 109, parte primeira, do Codigo Penal. ,, 

Já demonstrei, senbores, que em face de nossa Constittúção, o estado de sitio 
só póde ser declara.do por uma. lei do Congresso ; rbas, come, na eventualidade de 
não se achar funccionando o Congresso, e correndo ·imrninente perigo a Republ·ica , 
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em virtude de uma grave comm0ção intestina, o Poder Executivo póde decretai-o; 
é indispensavel que, logo após ao decreto do Poder Executivo, o Congresso se 
reuna para approval-o ou suspendei -o, de accordo com o n. 21 do art. 34 da· Con-
stituição. 

Realmente, nada mais grave e de mais funestas consequencias passiveis do 
que a suspensão das garantias constitucionaes pelo poder que dispõe da força para 
manter e fazer cumprir a Constituição. 

Mas, desde que a propria Constituição deixa-lhe o arbitrio de determinar o 
tempo de duração dessa suspensão de garantias dos cidadãos, é preciso que esse 
arbitrio encontre na lei um freio, porque não ha poder que. entregue absolutamente 
aos seus caprichos. não se torne tyrannico, e esse freio não póde ser outro sinito o 
julgamento immediato do ·Poder Legislativo, desde que ao Poder Judiciario não 
compete conhecer, como já notei, da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. 
daquelle acto politico do Poder Executivo, mas apenas da constitucionalidade das 
medidas de repressão tomadas ou autorisadas sob o estado de sitio político. 

Eis por que a citada lei francéza de 3 de abril de 1878 .estatuiu no art. 2° que 
« em caso de adiamento (ou recesso) das camaras, o Presidente da Republica 
poderá declarar o estado de sitio, de accordo com o conselho dos ministros, mas, 
então, as camaras reunir-se-hão de pleno direito, dous dias depois. » 

Comprehende-se quão difficil, si.não impossivel, seria, entre nós, a reunião do 
Congresso, depois de um acto do governo, declarando o estado de sitio politico, 
antes de trinta dias. Por isso, não obstante reconhecer que é bastante longo esse 
praso para caso tão urgente, fixei-o no art. 2° do projecto ; mas como o legis-
lador francez, estabeleci que o Congresso reunir-se-ha, independentemente de 
convocação, por que, competindo ao proprio poder que suspende as garantias con-
stitucionaes o dvreito de convocar o poder que tem de julgar o seu acto e verificar 
a sua responsabilidade, poderia ~lle evitar esse julgamento immediato do poder 
competente prorogando arbitrarir-mente a duração do estado de sitio, assumindo 
a dictadura por longo tempo e ~1ão cabendo contra o seu capricho si.não a resi-
gnação, até que o Congresso se viesse a reunir no dia constitucional, o que seria 
aviltante, ou a revolta por indigri-ação, que aggravaria a situação pol:itica do paiz. 

Pela mesma rasão, prevencl,o a passivei intervenção do governo, quando 
interessado em impedir o immecl,iato julgamento do ~seu acto, por meio' de seus 
agentes, para obstar á reunião dp Congresso, propuz no § 20 que sejam julgados 
incw·sos nas penas no art. 109, pB,J.·te lºdo cod:igo penal, que pune «OS que se oppu-
zerem, por factos e directamente, á reunião do Congresso», os funccionarios publi-
cas que ,por qualquer meio, dert)m causa a que os deputados ou senadores não 
possam reunir- se, na Capital FE\deral, no dia em que, em virtude da declar.ação 
do estado de sitio politico pelo Poder Executivo, deve abrir-se o Congresso extra-
ordinariamente p ara occupar-se do assumpto, salvo o caso de t 1Jr de reunir-se 
ordinariamente mesmo antes do tfigesimo dia daquella declaração. 

Passemos ao art. 3° que se compõe de oito paragraphos e, por :isso, peço-vos 
permissão para justificai-os um por um. 

Eis o artigo. «l4» : 
Art. 3° Dentro de tres dias da rewtlão do Congresso, na forma do artigo 

antecedente, o Presidente da Republica, em mensagem especial, que remetterá 
á Camara dos Deputados, relatará e motivará todas as medidas de excepção 
que houverem sido tomadas, expondo as razões em que se tiver fundado para 
declarar o estado de sitio, e env:i!j-ndo-lhe, com a mensagem ,os inqueritos, proces-
sos e documentos de· qualquer genero, que as justifiquem. 

Em face do projecto do Senr do; que não adoptou a :idea da reunião extra-
ord:inaria do Congresso logo após 13- declaração do estado de sitio, cuja approvação 
ou suspensão ficaria dependente da reunião ordinaria do :mesmo, não haveria 
necessidade de prazo algum para o Presidente da Republica cumprir esse dever 
constitucional, porque, mesmo na mensagem geral que elle deve remetter ao Con-
gresso no dia de sua abertura ann11al. poderia relatar e dar as razões de seus actoa. 
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Mas, adaptando-se a idéa da reunião extraordinaria do Congresso, logo após 
a declaração do estado de sitio pelo Poder Executivo, e podendo elle vir a reunir-se 
ainda dentro do prazo fixado para a duração do· estado de sitio, de modo que até 
á vespera de sua reunião póde o Poder Executivo tomar ou autorisar ainda algumas 
medidas de repressão com relação a indivíduos implicados nos acontecimentos, que 
tenham motivado aquella providencia ·política, mas, ao mesmo tempo, cessando 
toda a autoridade do Poder Executivo com r elação ao estado de sitio logo que o 
Congresso se reuna, como preveni no art. 9 do meu projecto, pareceu- me conve-
niente estabelecer um prazo, embora curto, qual o de tres dias, para, dentro 
clelle, preparar o governo e remetter ao Congresso a respectiva mensagem aspecial, 
acompanhada de todos os documentos que justifiquem a declaração do sitio, assim 
como as medidas de excepção que tenham sido, durante elle effectuadas. 

Vejamos o § 1° deste artigo (Lê) : 
" § 1° Esses documentos apresentar-se-hão semp1m em original e serão, na 

Clamara e no Senado, depois de remettidos _a este por aquella, livremente fran-
queados á inspecção dos seus respectivos membros, desde que seja dado para a 
ordem do dia o parecer da commissão a que tiver sido commettido o estudo 
preleminar dos mesm0s. ,, 

A utilidade dessa disposição é intuitiva. Ella previne qualquer abuso do 
governo ou de seus agentes, falsificando, a titulo de copias, para isentai-os de 
responsabilidade criminal, denuncias, documentos ou inqueritos, em que façam 
erer ao Congresso se haverem fundado para a declaração d@ estado de sitio e, espe: 
cialmente, para o emprego das medidas de représsão antorisadas pela Constitui-
\'ào, contra taes ou quaes indivíduos, ás vezes por mero espírito de vingança pes-
soal ou perseguição política. 

Vejamos o § 20 (Lê) : 
" § 20. O exame dessa. materia será iniciado na Camara, onde, assim como no 

Senado, logo após a deliberação daquelle ramo do Congresso, ella terá precedencia 
a quaesquer outros assumptos, considerando-se de urgencia o parecer que houver 
de pronunciar-se. ,, 

A idéa contida neste paragrapho é a contida no art. 4° do projecto do Senado 
e se justifica pela competencia constitucional da Camara , para iniciar o processo 
de responsabilidade do Presidente da Republica si a commissão incumbida de dar 
parecer sobre a declaração do estado de sitio, assim como sobre as medidas de 
excepção tomadas durante elle, verificar que aquelle acto foi inconstitucional, 
ou, tendo sido conforme á constituição, as medidas tomadas durante elle fora,m 
inconstitucionaes, e concluir. o seu parecer pela não approvação do estado de 
sitio, ou pela approvação deste, mas pelo excesso dos limites constitucionaes das 
medidas de repressão, formulando, por conseguinte, a respectiva denuncia contra 
os responsaveis sujeitos á accusação pela Camara perante o Senado. 

Vejamos o § 30, qua diz (lê) : 
" § 3°. Si a Camara não iniciar esses trabalhos dentro de cinco dias da apre-

sentação da mensagem e dos documentos, de que trata este artigo, o Senado requi-
:;ital-os-ha da Camara e iniciará logo o exame do assumpto. ,, 

Póde, com effeito, acontecer que a Camaira, por capricho de uma maioria 
governista ou de uma minoria facciosa, resolva-se a prolongar o supplicio dos repri-
midos, e, então deficiente seria uma lei reguladora de assumpto tão grave, si não 
evitasse tal abuzo com um remedia constitucional, qual o que propõe este § 3° do 
meu projecto, estabelecendo um prazo, dentro do qual deva ser iniciado pela Camara 
o trabalho, pelo menos da commissão, relativo ao julgamento dos actos do governo. 

Esse remedio é o limite da iniciativa da Camara pelo direito que adquire, 
expirado tal prazo, o Senado para iniciar o estudo da mataria, requisitando da 
Camara a mensagem e os docun1.entos a ella remettidos pelo Presidente da Repu-
blica. 

Mas, podendo acontecer que a Camara, caprichosamente, lh'os recuse, o § 4°, 
,ue é o seguinte, previne a hypothese (lê) : 



154 -

" § 4º. Si a Camara lh'os recusar, o Senado examinará o assumpto pela ver . 
dade sabida, esclarecendo-se com as informações que puder obter, e communicará 
ã ·Camara a deliberação que tiver adaptado. » 

fodendo aind11- acontece11 que a Camara recalcitre em prolongar a solução 
definit iva do negocio, depois de ~·esolvido pelo Senad0, o meu projecto estabelece 
um prazo, aliás longo, para essa resolução deffaitiva da Camara, depois do rece-
bimento da deliberação do Senado, sob p ena de ' considerar-se, expirado esse 
prazo, de pleno direito não approvado ou suspenso o sitio, ai:r).da que o Senado o 
tenha approvado ou mantido, como se vê do § 5º. que diz (lê) : 

, « § 50, Si, neste caso, a Camara não resolver definitiva{nente o assumpto no 
termo· de 20 dias do recebimento do projecto do Senado, considerar-se-ha não appro-
vado IJ estado de sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver em vigor. » 

·Mas, senhores, o ramo caprichoso ou recalcitrante do Congresso, com relação 
ao julgamento do sitio, ou das medidas de excepção durante elle effectuadas, póde 
não ser a Camara, mas o Senado, e, como não ha razão para que fique um, perante 
a lei, em posição superior, para o abuso, á do outro, o § 6° estabelece : (lê) : 

" ·,§ 6º. Este mesmo prazo, nas mesmas condições e com as mesmas conse-
quencias, vigorará para o Senado, quando o assumpto se tiver iniciado e .resolvido 
regularmente na Camara. » 

Agora, senhores, examinemos a materia dos §§ 7° e 8°, que são connexos, e me 
parece de grande conveniencia. (le) : 

« § 7º. Os documentos a que se refeFe este artigo serã0 publicados officialmente 
com o parecer da competente commissão da Camara, ou do Senado, na hypothese 
~§~. • 

§ so. Não poderão ser recusados esses documentos aos exames ordenados 
pelos tribunaes de justiça para verificação da culpabilidade de indivíduos envplvidos 
em pl7o~esso, ou que es:ejam soff:endo _c?nstrangimento por imputações ligadas 
aos motivos da declaraçao d0 estirdo de s1t10. » . · 

A · publicidade desses doc,umrntos, depois que o Poder Executivo já exerceu 
toda a sua acção em virtude delle~ e os remetteu á Camara, onde podem ser inspec -
cionados pelos deputados, logo 'que fôr dado para a ordem do dia o respectivo parecer 
da competente commissão, nelles baseado, é indispensavel, sobretudo no regímen 
politico que adoptamos, perante o qual a responsabilidade do Presidente da .Repu-
bl.ica su]Dpre o correctivo constitucional do parlamentarismo nas monarchias livres 
ou n as i1epublicas unitarias, e constitua a garantia unica das liberdades publicas 
em face do p0der, que disp0e da força p ara ·impor o respeito ao direito, mas que 
póde tambem, ;por um impulso de despotismo, empregal-a contra o direito. (Apoiados) 

Mas, si esses documentos, segundo o § Io, devem ser remettidos á Camara 
ein original, e podendo acontecer que, já entregues ás justicas ordinarias os cidadãos 
indiciados nos factos que tenham determinado a declaração do estado de sitio, haja 
suspeita de que as , cópias ou certidões instructivas dos processos não estejam 
conformes a taes documentos, ou , mesmo antes de entregues ás justiças ordinlllrias , 
alguns pacientes das medidas de rep;ressão tomadas ou autorisadas pelo governo 
tenham recorrid'o a algum juiz Ot\ tribunal competente, invocando o seu officio em 
favor de sua liberdade, e tenham requerido a esse juiz ou tribunal qualquer exame 
em qualquer de t aes d@cumento!j, pareceu -me obvio que 'á Camara não ficasse o 
direito de recusal -os aos exames prdenados pelos tribunaes de justiça para os fins 
especificados no § so. 

G SR. GONÇALVES <iJHAVES - E' logico. 
O SR. UEOVlGILDO 'FILGUEIRi\.S - Passo, agora. a fundamentar o art. 4°, que 

diz . (lê) : 
« Art. 4°. Si o Presidente da fepublica deixar de cumprir o seu dever constitu-

cional, sob a fórma e no pFazo indicados no artigo antecedente, considerar-se-ha. 
de pleno dir.e.ito não approvado o estado de sitio, que ficar·á logo suspenso, si ainda 
estiver em vigor. » 

Quando tratei do paragrapho unico do aFtigo 3° do projecto do. Senado, demons-
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trei a deficiencia dessa disposição, por não estabelecer uma sancção para o abuso 
que possa commetter o P!'esidente da Republica, deixando de cumprir o dever 
constitucional de remetter á Camara a mensagem especial relativa aos seus actos 
de declaração de estado de sitio e medidas tomadas ou autorisadas, com os respec-
tivos documentos. 

Mas, como a Camara não se poderá pronunciar a respeito, nem verificar a l'es-
ponsabilidade em que tenha incorrido o Presidente da Republica, sinão em face de 
taes documentos e á vista das razões produzidas pelo mesmo Presidente da Repu-
blica, em sua mensagem, para justificar os seus 'actos, ponderei que os pacientes 
não deviam pagar com o supplicio esse abuso do Presidente da Republica, ou que 
o paiz, no caso de vigorar aú1da o sitio por elle declarado, não devia contmuar sob 
o regúnen dictatorial, determinado pela suspensão das garantias constitucionaes, 
e, por isso, entendi que a mais efficaz sancção para tal omissão do Presidente da 
Republica devia ser a não approvação de pleno direito de seus actos, no caso de já 
haver cessado o sitio, ou a 8U8pensão tambem de pleno direito do sitio, si ainda 
estiver vigorando. (Apoiados.) 

UM SR. DEPUTADO - E a responsabilidade do Presidente da 1'tepublica pelos 
abusos có=ettidos a pretexto de sitio? 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Nada tem uma cousa com a outra. O facto 
de se considerar de pleno direito não, approvado, ou suspenso, o sitio não obsta a que 
Reja apresentada á Camara uma denuncia contra o Presidente da Republica pelo 
crime ou pelos crúnes que, em face ,da lei de 8 de janeiro do corrente anno, tiver 
commettido, já por haver declarado o estado de sitio sem ter havido a commoção 
intestina verificada nos termos do art. Jo deste meu projecto, já por ter toma:do 
ou autorisatlo, dmante o sitio, embora declarado de accordo com o art: lº deste 
meu projecto, medidas de repressão ou outras vedádas ou não conformes á Consti-
tuição. (Muito bem; '11'1/U.ito bem.) · 

Passo a fundamentar o art. 50 que diz (lê) : 
Art. " 5°. Em caso de dissentimento entre os dous i:·amos do Congresso, quanto 

á manutenção do estado de sitio em vigor ou á approvação tlo estado de sitio' já 
levantado, considerar-se-ha de pleno direito suspenso ou não approvado o mesmo 
estado de sitio. » 

Si ae Congresso é que compete approvar ou SU\lpender o sitio declarado, na sua 
ausencia, pelo Poder Executivo, é evidente que o ÇJoncmso de ambos os ramos do 
Congresso é indispensavel para que elle seja approvado ou mantido, como para 
converter-se em lei qualquer projecto carece de ser approvado em ambas as camaras . 1 

Podel'ia, por isso, parecer inutil essa disposição do meu projecto ; mas, como 
com relação aos projectos de leis ou resoluções em geral um dos ramos do Congresso 
tem o direito de emendar a proposição do outro quando não está de accordo com 
ella, mas não quer rejeitai-a in limine, e com relai;ão ao projecto da approvação 
ou suspensão do sitid declarado pelo poder executivo, que não é por su a natureza , 
objecto e fim, susceptivel de emenda, o direito de ambos os ramos do Congre~so 
é igual, e assún como, para decretar o e~tad'o de sitio, o accordo de ambos é neces -
sario, assim tambem para approvar ou manter o que tiver sido, na sua auzencia , 
decretado pelo poder executivo é necessario o accordo de ·ambos, julguei conve~rie1~te 
adoptar, essa disposição, cuja idéa se encontra no art. 5°. da lei franceza de 3 d E' abril 
de 1878. , · 

Vejamos o art. 6º, que diz (lê) 
" Art. 6°. Suspenso o estado de sitio, ou por haver expfrado o tempo deter , 

minado no decreto de sua declaração, ou por acto do poder Executivo ou Legislativo, 
ou por qualquer dos motivos previstos nas disposições anterioresi cessam immedia-
tamente os seus effeitos readquirmdo SJ liberdade os cidadãos sujeitos ás medidas 
de repressão que lhes tiverem sido applicadas, sem pr.ejuizo do processo pelos crimes 
que houverem commettido. . 

Esse processo é independente das deliberações do Congresso ácerca de estado 
de sitio e das medidas de repressão 'effectuadas. n 
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Já demonstrei, quando analysei o art. 50 do projecto do Senado, que os effeitos 
do estado de sitio politico cessam com a suspensão do mesmo, devendo ser logo 
submettidos ás justiças ordinarias os detidos ou desterrados pelos crimes que hou-
verei,n commettido. 

Dahi vem que, cessada a repressão política, os individuas, sujeitos ás respectivas 
medidas durante o sitio, devem readquirir a sua liberdade, podendo, entretanto, 
~er presos preventivamente por mandado da autoridade judiciaria, competente 
para processai-os e julgai-os, si os crimes que tenham commettido forem inafian. 
çaveis e derem-se os requisitos legaes para .a, prisão preventiva, antes da pronuncia 
ou condemnação. 

Dahi conclue-se tambem que esse procedimento judiciaria não póde ficar 
dependente da deliberação do Congresso sobre o estado de sitio já suspenso, porque, 
aiüda quando taes crimes fossem os factos determinantes ou concurrentes para a 
declaração do sitio,elles não deixariam de ser crimes puniveis pelo Poder Judiciaria, 
dado o caso de não ser approvado pelo Congresso o mesmo sitio, como não deixariam 
de sei-o pelo facto de não ter sido declarado o sitio. 

Entendida de outro modo a respectiva disposição constitucional, seria .consi ' 
derar de prevenção ou penas as medidae de repressão autorisadas, durante o sitio, 
pela mesma disposição, e eu já demonstrei que isso seria um absurdo. (Apoiados. 
Muito bem, muito bem.) 

Passemos ao art. 7°, que diz (le) : 
" Art. 7°. A suspensão de garantias constitucionaes, em con.sequancia da 

declaração do estado de sitio, não terá effeito sinão depois de publicado officialmente 
no logar o decreto extlcutivo ou legislativo que o estatuir. " 

O decreto de declaração de estado de sitio, como qualquer outro decreto, 
obedece aos princípios constitucionaes da não retroactividade e da necessidade da 
publicação para produzir effeito.[ 

Sem duvida, entre a publicayão e a applicação de tal decreto não póde, attentas 
a sua natureza e finfl especi.aes, d?correr um longo in tervallo de tempo. Mas, exacta- . 
mente por sua natureza e fins especiaes, o modo de sua publicação deve ser especial, 
desde que, diversamente do que dá-se com a publicaç~o das leis em geral, para a 
qual basta a sua inserção no D.iario Offecial, o estado de sitio é declarado para 
produzir effeito em um ponto ou ·~m alguns pontos do territorio e, assim, é eyidente 
que o respectivo decreto deve ser publicado no logar ou nos Jogares onde os habi-
tantes devam saber que estão ~uspensas as garantias constitucionaes, para não 
serem surprehendidos por certos p.ctos das autoridades locaes, contra os quaes elles 
teriam o direito de resistencia, si não fosse publicada a suspensão de taes garantias. 

O modo, porém, dessa publ;icação· deve ser tal, sobretudo no logar onde não 
houver imprensa, que os habitaJites não possam invocar ignorancia da SUSflensão 
das garantias constitucionaes Pfl.I'ª justificarem a resistenc1a que opponham ás 
ordens das autoridades. Isso, pprém, deve constituir materia de regulamento e 
não de um artigo especial de lei. 

Vejamos o art. so, que diz (4e) : 
" Art. 8°. Quer por acto dq Poder Executivo, quer do Legislativo, o estado 

de sitio só •Se poderá decretar por tempo determinado e nunca se estenderá a todo 
o territorio da nação, mas exclusivamente aos pontos onde se verifique a hypothese 
do art. lº. , 

§ 1° O decreto de declaraçp.o de estado de sitio fixará os pontos ou o ponto 
do territorio nacional em que te\lha de produzir effeito. · 

§ 2°, Findo o tempo determinado no decreto de declaração de estado de sitio, 
será este .considerado suspenso dl6 pleno direito, si por novo decreto não tiver sido 
prorogado com antecedencia de 4ous dias pelo menos. " 

O requisito da determinaçãq do tempo da suspensão das garantias no decreto 
da declaração do sitio está estabralecido no art. 80 da Constituição. E bem avisado 
procedeu o legislador constituint~, porque" suspender indefinidamente taes garan-
tias, diz Arangio, significa suffocp.r as liberdades e até as instituições, que o estado 
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de sitio tem por fim proteger ou defender. >l E quanto ao requisito da declaração 
expressa do ponto ou dos pontos do territorio no mesmo decreto de sitio, é, além 
de constitucional, em face do citado art. 80 e dos 48 n. 15 e 34 n. 21, um corollario 
da necessidade, já demonstrada, da publicaÇ'ão do decreto de sitio no Jogar ou nos 
lo'gares onde tenha de produzir effeito. 

Poder-se-ha, entretanto, aventar duvida sobfe a constitucionalidade ou funda-
mento da prohibição proposta nesse artigo do meu projecto á extensão do sitio 
a todo o territorio nacional. I 

Quanto á constitucionalidade dessa prohibição, é manifesta; já porque .as cita. 
das disposições da Constituição só autorisam a declaração de estado de sitio em um 
ou maia pontos do territorio, e não em todos, já porque, figurada a hypothese de um 
sitio geral, declarado para todo o territorio da nação, não poderia applicar-se contra 
individuo algum a medida de repressão do n. 2 do § 2° do art. 80, isto é " o desterro 
para outros sitias do territorio nacional. » 

Quanto ao fundamento desse limite ao estado de sitio, se o encontra no art. 1° 
do projecto,que não autorisa o sitio sinão no caso de commoção intestina produzida 
por uma insurreição armada do povo ou da tropa, ou quando, em caso de conspiração·, 
estejam nella envolvidas a força armada ou autoridades militares, de modo que o 
governo recai.e da falta de seu concurso para snffocal-a. Ora, egses factos são de 
natureza local, porque, quando extende-se qualquer delles a todo o paiz, o que dá-se 
é uma revolução geral, cujo triumpho será inevitavel, por mais energica que seja 
a acção do governo para reprimil-a. 

Vejamos o art. 9°, que ' diz (lê) : , 
" Art. 9°. Reunido o Congresso, cessa de todo a autoridade do Poder Execu-

tivo para decretar, manter, prorogar ou suspender o estado de sitio. » 
Já me referi a esta disposição, quando fundamentei o art. 3°, e alia se justifica 

pelo art. 34, n. 21,· combinado com o art. 80, § 3° da Constituição. 
Passemos, portanto, ao art. 10, que é o seguinte (lê) : 
" Art. 10. Nem o Poder Executivo, nem o Legislativo poderá subtrahir os 

cidadãos aos juízes ou tribunaes constitucionaes. (Const., art. 72, § 15.) 
§ 1.0 Não se poderão crear commissões de julgamento, tribunaes extraordi-

narios··ou juízes de excepção, seja a que pretexto ou denominação fôr. 
§ 2°. A jurisdicção de tribunaes militares não se estenderá a cidadãos que não 

forem militares. » 
Senhores, duas são as condições da penalidàde : a existencia do crime e a for-

mação da culpa, isto é, o processo. Esta, porém, presuppõe aquella. 
Ora, não ha crime sem uma lei anterior que o qualifique. Ao Poder Executivo, 

pois, nã.o compete qualificar crimes por decreto seu. Logo, os indivíduos· detidos 
ou desterrados, . durante o sitio, em virtude das medidas de repressão autorisadas, 
a bem da segurança da Republica, em caso da commoção intestina verificada nos 
termos do art. 1° de meu projecto, ou são criminosos ou não são, em face de lei 
anterior a seus actos, que os tenha qualificado de crimes. 

Si o não são, mas foram detidos ou desterrados por suspeitos, não podem ser 
submet.tidos a pr'ocesso algum e, portanto, suspenso o estado de sitio por qualquer 
das causas previstas neste rrieu projecto, no art. 6°, readquirem a sua plena liberdade. 
Si o são, devem ser proce,ssados. Mas, suspenso o estado de sitio, restauram-se todas 
as garantias constitucionaes, entre as quaes se acha a do art. 72 n. 15 da Constituição, 
que estatue (lê) : 

" Ninguem será sentenciado sinão pela autoridade competente, em virtude de 
lei anterio1· e na fórma por ella .regulada. » 

Ora, os crimes por ventura commettidos por taes individuos ou são commtms 
ou políticos. , 

Si communs, o seu processo compete ao poder judicial estadoal ou do Districto 
Federal e o seu julgamento ao jury mantido pelo art. 72 n. 31 da Constituição. 

Si políticos, o seu processo e julgamento competem aos juízes ou tribunaea 
federaes, de accordo com o art. 60 (lettra i) da mesma Constituição. 
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Mas, dir-se-ha : Não poderá o Poder Legislativo crear por lei um tribuna 
extraordinario ou de excepção, para processar e julgar os del'ictos de taes indivíduos, 
não depois de suspenso, mas emquanto vigorar o sitio? 

Respondo que não, por diversas razões : 
1 a. b Congresso não póde crear para si uma attribuiçã p q ti.e a Constituição não 

lhe tenha conferidb, e, a respeito de estado d13 sitio, a sua competencia está limitada 
pelos termos do n. 21 do art. 34 da Constituição. 

2a. Em face do n . 26 do mesmo art. 34, não lhe compete crear outros tribunaes 
ou juizados sinão os que se referireµi á justiça federal, nos termos do art. 55 e se-
guintes da secção III. 

3a. O art. 72 da Constituição, no n. 23, determina que "á excepção das causas 
que, por sua natureza, pertencem a juizes especiaes, não h(]flJerá foro especial. » 

E essas causas são as que teem por object0 os delictos wilito,res, como se vê 
do art. 77 da Constituição, que diz (lê) : , 

" Os militares de terra e mal' terão foro especial 'pMa os delictos rn.ilitMes. 
§ 1. 0 Esse foro compor-se-ha de um Supremo Tribuúal e dos conselhos neces-

sarios para a formação da culpa e julgament.o de taes delictos. » · 
4a. O art. 78 da Constituição declara que" a especificação das garantias e direitos 

expressos nella não exclue outras garantias e direitos não enumerados, mas resul-
tantes da fórma de governo que ella estabelece e dos princípios que ella consigna. » 
Ora, ninguem sustentará seriamente que não seja um dos direitos, resultantes dos 
princípios consignados na Constituição, o de só responder o cidadão, por qualquer 
crime que commetta, perante juizes ou tribunaes constitucionaes. 

5a. Finalmente, emquanto vigora o estado de sitio, as unicas repressões a que 
estão sujeitas as pessoas envorvidas nos factos, que tenham det~rruinado a sua 
declaração, são « a d!ltenção eT logar não destinado a réu de crime comi;num, ou 
o desterro para outrps sítios do. terri~orio n.aciona.1. » Tudo o mais a que se preten-
desse sujeital-os, a pretexto d~ estado de sitio, constituiria crime de excesso dos 
limites da .respectiva attribuiçãq, em face do art. 32 da lei de 8 de janeir0 do corrente 
anno. Durante o sitio, pois, nei;n o detido nem o desterrado póde ser submettido a 
processo algum, porque tal prqcesso só ~eria por fim uma outra repressão, o que 
importaria em violação do art . 80 da Constituição. Só depois de suspimso o sitio, 
portanto, quer o tenha approva,do ou não o Congresse, é que podem taes individÚos 
ser processados e sentenciados pu absolv,'idos, pela fórma estabelecida em le~s ante. 
rieres aos seus delictos. 

Por via de regra, só os miHtares podem ser processados e julgados pelos tribu-
naes militares, e, ainda assim, quanto ao's delictos wilitares, que hajam commettido. 
(Muito bem, mwito bem.) · 

Passemos ao art. 11, que diz : (lê) 
" Art. 11. Decretado o estado de sitio, incumbe ás autoridades propostas á 

policia e á manutenção da ordem empregar as medidas repressivas autorisadas 
p elo § 2° do art. 80 da Constitufção. » , 

Senhores, a decla.ração do estado de sitio só tem por effeito a suspensão d as 
formalidades legaes garantidorp.s da li]Jerdade e direitos dos cidadãos, para que, . 
com o intuito de restabelecer a ordem e a tranquilidade ·publica, perturbadas pela 
insurreição, nos termos do art. 1. 0 , ou pela conspiração nos 'termos do § 2° do mesmo 
artigo deste projécto, possam p.s autoridades policiaes ou militares, independen-
temente de taes formalidades, exercer livremente a sua acção contra os insurgen~es 
ou conspiradores; ordenando e effectuando as medidas de repressão autorisadas 
pelo § '2º do art. 80 da Constituição. Isso é o que se infere da .leitura do § 4° do 
mesmo art. 80, que diz : " As autoridades que tenham ordenado taes medidas são 
responsaveis pelos ,a]Jusps comi:p.ettidos. » 

E si julguei indispensavel cQnsignar esta disposição no meu projecto, foi porque, 
tendo sido declarado pelo Sr. F Joriano Peixoto o estado de sitio no dia lQ de abril, 

'no dia 12 ordenou elle mesmo, por outro decreto, aquellas medidas de repressão 
cpntra os cidadãos que el1e consider.ou suspeitos ou criminosos com relaçij,o aos 
factos qu~ o determinarp.m a d ,ecretar o sitio na Capital Federal. 
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UM SR. DEPUTADO - Bons constitucionalistas esses senhores do actual governo ! 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Vejamos o ar:t. 12 e seus paragraphos, qua 

dizem : (lê) : ' 
" Art. 12. As medidas autorisadas pelo § 2° elo art. 80 da Constituição teem 

exclusivamente por fim remover os individuas suspeitos dos Jogares onde a sua 
actividade se possa exercer com perigo para as instituições, ou prevenir pela detenção 
a fuga daquelles contra os quaes houver base para processo, pela coparticipação 
criminosa nos factos que motivarem a declaração do estade de sitio. 

§ J.o No caso de· detenção, as autoridades que a ordenarem promoverão os 
meios necessarios á formação do processo judicial contra os delinquentes. 

§ 2. 0 Na ordem de desterro serão designados os pontos do territorio nacional 
onde, por segurança da ordem publica, não seja permitt,ido ao desterrado habitar 
durante o estado de sitio, ficando-lhe garantida, fóra desses pontos, a liberdade de . 
locomoção. 

§ 3. 0 No caso de detençã0, os detentos não poderãe ser recolhidos a logarés de 
crimes communs ou notoriamente •insalubres. 

§ l. 0 A declaração de estado de sitio não autorisa a accumulação de d·etenção 
com o dt3sterro, nem autorisa o degredo, constrangendo o cidadão a permanecer em 
certas e determinadas localidades. 

§ 5. 0 O cidadão detido ou' desterrado, em virtude da 'declaração do estado de 
sitio, por simples medida de segurança, sem factos que deem logar a processo 
criminal contra elle, tem o direito de optar pela expatriação. " 

Senhores, permitti que eu fundamente por partes· a materia deste artigo, cujos 
paragraphos justificam o texto. 

Desde que ficou estabelecido que ás autoridades incumbidas da manutenção 
da ordem é que compete ordenar as medidas de repressão do § 2° do art. 80 da 
ConstituiÇão, e desde que tambem estabelecido ficou que, suspenso o· sitio, deverão 
estar as autoridades judiciarias competentes munidas dos meios de processar os 
delinquentee, é obvio que, competinde áquellas autoridades a formação dos inque-
ritos policiaes precisos para bases dos respectivos processos, a ellas deve incumbir 
a immediata instauração de taes inqueritos ' com' relação aos detentos, mesmà 
durante a vigencia · do sitio, pa:ra que, suspenso este, sejam remettidos ás ditas 
autoridades judiciarias. 

Quanto ao de8terro, que é uma medida de 11epressão applicavel a pessoas que 
gosam de elevado conceito publico e de distincta consideração, o que não foi bem 
comprehtlndido pelo Sr. Floriano Peixoto, por occasião do do sitio de 10 de abril, é, 
em direito, uma Tepressão essencialmente diversa da de degi·edo, porque o caracte -
ristic0 do destei·ro é a remoção do logar declarado em e.atado de sitio para outro 
qualquer logar d·o territorio nacional, á escolha do desterrado, e o característico do 
degredo é a designação do Jogar onde é obrigado o degredado a residir ou a ficar, 
sob .a vigilancia das autoridades locaes para não consentirem que elle se remova 
para outro logar. · ' 

Mas, podendo acontecer que a resicl~ncia, mesmo provisoria, do desterrado em 
outro qualquer Jogar, que nãe os declarados em estado de sitio, possa, a juizo da 
aiutoridade que tenha ordenado o desterro, causar, , apprehensões de perigo para ar 
segurança publica, o § 2° do artigo, que estou justificando estabelece o dil'eito de 
se designar na ordem do desterro, os Jogares onde não seja p ermitido ao dester:vado 
habitar durante o estado de sitio, ficando-lh e livre a locomoção, fóra desses pontos, 
porquanto a designação Ide um logar, onde fique o desterrado, é incompativel com 
a naturez_a dessa repressão. 

Por iss0, no § 4° estabeleci que a decla11ação do estado de sitio não autorisa o 
degredo. Esse paragrapho estabelece que, a declaração do estado de sitio não autorisa 
o emprego simultaneo do desterro e da detenção contra a mesma pe?soa, para nunca 
mais se reproduzir o que se praticou com os desterrados em virtude do decreto 
de 12 de abril. 

Essa disposição é um cor~llario do texto do artigo, do qual se vê que o fim 'do. 
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de~terro é differente do da detenção, assim como que o desterro é uma medida de 
segurança applicavel a indivíduos . que gosem de certas regalias pela sua posição 
ou consideração social, julgados apenas suspeitos de coparticipação nos factos 
determinativos da, declaração do sitio, ao passo que a detençà,o é a ,medida mais 
commun de repressão contra indivíduos que, colhi<jos em flagrante no movimento, 
ou tendo directamente o promovido, e de qualquer qualidade que sejam, hão de ser, 
depois de suspenso o sitio, processados criminalmente pelos tribunaes competentes, 
salvo o caso de amnistia. 

Verdade é que o § 5° figura não só a hypothese de detenção, por simples medida 
de segurança, mas tambem a hypothese de desterro, achando-se o desterrado sujeito 
a processo criminal, o que poderá parecer contradictorio com a doutrina exposta. 

, E' que a suspensão póde ser mais ou menos fundada, a juízo da autoridade repres-
sora, que, só pelo inquerito aberto logo após ao emprego das medidas repressivas 
autorisadas pela Constituição, poderá melhor descriminar a responsabilidade cri-
miral, dos detidos e dos desterrados, e ,assim poderá deter indivíduos por mera 
precaução, e desterrar outros, que, depois, venha a reconhecer que praticaram actos 
criminosos, pelos quaes devam responder a processo criniinal. 

Accresce que, no emprego de taes medidas, a autoridade não poderá deixar 
de attender á cathegoria social de cada um dos suspeitos no movimento contra a 
segurança da Republica. 

Mas, parece-me logico que os detidos ou desterrados, contra os quaes não haja 
indícios de culpabilidade em crimes puníveis pelo Codigo Penal para serem submet-
tidos a processo criminal, mas que só foram detidos ou desteirrados por simples 
medida de segurança, tenham o direito de optar pela expatriação, direito de que 
gosam todos os cidadãos sujeitos ás mesmas medidas de repressão na Republica 
Argentina, e até no Paraguay, er, virtude de declaração de estado de sitio. 

O proprio projecto do Sen~o propoz no art. 2°, n. 2, essa idéa, perfeitamente 
compatível com o art. 78 da Cl1nstituição ; mas critiquei-o, já porque só conferiu 
esse direito aos desterrados, já porque, ainda com relação a estes, deu ao Poder 
Executivo a faculdade de desigrn,tr fóra do paiz o logar onde deverá habitar o dester-
rado, que preferir expatriar-se, j(t. fü;1almente porque esse direito de opção do detido 
ou do desterrado não póde deixar de ser limitado pela circumstancia de ter qualquer 
delles de responder, depois de suspenso o sitio, em processo criminal por crimes que 
esteja verificado haverem elles cqmmettido, attendendo-se ao pensamento do art. 80, 
§ 2° da Constituição. 

Passo a fundamentar o art, 13, cuja mataria é de summa importancia (li!) : 
"Art. 13. Ainda no caso de çlecretação legislativa do estado de sitio, só se con-

siderarão Ruspensas as garantias constitucionaes incompatíveis com a natureza 
dessa medida. 

§ 1°. Em caso nenhum, pois, se poderão suspender os direitos declarados na 
Constituição, art. 72,' §§ 1°, 9°, ~O, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28. 

§ 2°. No caso de occupação pu appropriação de bens particulares por exigencia 
militar ou policia,!, dada a inva$ão inimiga ou a insurreição, a expropriação consi-
derar-se-ha feita por utilidade publica sob a reserva da indemnisação devida ao 
expvopriado, nos termos da legi~lação em vigor. " 

O projecto do Senado não n igulou essa materia, quando é intuitiva a distincção 
entre garantias constitucionaes suspensiveis em virtude da declaração de sitio e 
garantias constitucionaes que q estado de sitio não tem força para suspender, 
devendo constituir-se em x:egra o principio adoptado neste art. 13 do meu projecto, 
isto é, que só podem ser suspenf!as, em caso de sitio, as garantias constitucionaes 
incompatíveis com os meios de fl_Ue carecam usar os agentes do .Poder Executivo, 
para effectuarem a13 medidas de repressão autorisadas pelo § 2° do art. 80 da Con-
stituição. . , 

Realmente, assim como o gµverno não póde decretar wn sitio illimitado, nem 
no tempo, nem no espaço, como já demonstrámos, t ambem não póde decretar 
uma suspensão absoluta de toda,s -as garantias constitucim;1aes. 
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Não ha lei reguladora do· estad0 de sitio de paiz algum, mesmo os mais auto. 
cratas, que não limitem esse direito do Poder Executivo, e até do poder militar, 
quando se trata de sitio militar, declarando expressamente as garantias constitu-
cionaes que podem ser suspensas durante a vigencia do sitio. 

Já mostrei que até a dra9oniana lei de 1849, ela França, declarou que só pode -
riam sersuspensas, durante o estad0 de sitio, as seguintes garan tias: 1°, a iilviolabi-
Jidade de domicilio, o direito de reunião, a liberdade da imprensa e a 1iberdade 
individual no tocante ao domicilio ou á residencia das pessoas e o uso ou a appre-
hensão de armas e munições; 2°, a transferencia dos poderes da autoridade civil 
para a autoridade militar. 

Tambem a lei prussiana de 1851 declarou expressamente que só poderiam ser 
suspensos, durante o estado de sitio, os artigos seguintes da Constituição : o 5°, 
que garante a liberdade individual, mas só p ara se poder effectuar a detenção 
preventiva; o 6º, concernente á inviolabilidade do à.omicilio; o 7°, concernente · 
ao direito de não ser julgado sinão pelos juízes ordinarios ; os 27 e 28, concernentes 
á liberdade da imprensa; os 29 e 30, concernentes ao direito de reunião e associação, 
e o 36, que véda a intervenção da força armada para reprimir desordens sinão em 
certos casos. 

Temos ainda a lei austríaca de 1869, que só permitte, durante o estado de sitio, 
a suspensão dos seguintes artigos da Gonstituição : o 8º (liberdade individual); 
o 9° (inviolabilidade do domicilio); o 10° (inviolabilidade do segredo E;Jpistolar); 
o 12° (direito de reunião e associação; o 13° (liberà.ade da palavra e da imprensa). 

Outras nações enumeram nas proprias constituições as garantias que podem 
ser suspensas durante o estaà.o de sitío, como a Hespanha, Hamburgo e Servia. 

Não as tendo enumerado a nossa Constituição, poderá parecer que ella autorisa 
a suspensão de todas; mas, em face do art. 80 § 20, que só autorisa, durante o sitio, 
duas medidas de repressão, é evidente que só podem ser suspensas as garantias 
constitucionaes, relativas· á liberdade individual, como, felizmente, 'foi entendido 
pelo Sr . Floriano Peixoto nos seus decretos de 10 e 12 de abril, embora em sua 
mensagem ao Congresso désse a entender que p0deria ter usado de outras medidas 
até com relação ao direito de propriedade, . .. o que me fez crer que tal mensagem 
não foi escripta por S. Ex., ou que S. Ex. não tem a responsabilidade desses e outros 
absurdos nella contidos. 

A' vista do exposto, não podem ser suspensas; comô decilara o § 1° do art. 13 
do meu projecto, as garantias estabelecidas nas disposições cônstitucionaes nelle 
citadas, concernentes : l 0 á liberdade de acção, limitada apenas pela sujeição ás 
duas referidas medidas de repressão; 2°, ao direito de petição; 3°, 'ao direito de 
entrar e sahir, em tempo de paz, do territorio, jp.dependentamente de· passaporte, 
comquanto não faça questão da suspensão ou não dessa garantia, que não tem 
grande importancia, em caso de sitio ; 4°, á liberdade de pensamento pela imprensa 
ou pela palavra; 50, ao direito de responder por seus crimes perante as justiças 
constitucionaes; 6º, ao direito de propriedade; 7°, ao direito de não soffrer pe.na 
sinilo por crime que tenha commettido; 8°, á abolição das penas degalés, banimento 
e morte; 9º, ao direito de exercer livremente sua profissão; 10°, ao direito aos seus 
inventos industriaes, ás suas obras litterarias e artísticas, ás ·marcas de suas fabricas; 
11 o, ao direi to de professar crença ou ·exercer funcção religiosa, de accordo com sua 
consciencia. 

Tendo, porém, exceptuado da suspensibilidade a garantia concernente ao direito 
de. propriedade, e podendo acontecer que, durante o estado de sitio, para reprimir 
a perturbação da ordem, careçam as autoridades policial e militar de empregar 
certas medidas estrategicas, ·utilisando-se de predios ou terrenos particulares, é 
de i:Jonvenieneia manter a disposição do § 2° do artigo que tenho justificado, para 
prevenir alguma interpretação communista de nossa Constituição, maxime depois 
que vimos na mensagem do governo, dirigida ao Congresso no dia da sua abertura, 
aquella celebre allusão ao direito de confiscação. 

UE SR. DEPUTADO - E' muito conveniente. 
DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. V. ll 
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o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Vejamos o art . 14 (lê) : 
« Art. 14. Só suspender-se-ha, sob o estado de sitio, a imtnunidade firmada · 

na CoTist.ituição, art. 20 quando o deputado ou senador for encontrado armado, 
E".m lucta com as forças legaes, ou á frente dos insurgentes, dirigind0-os, ou animando-
os por palavras ou actos. " 

Já demonstrei o fundamento desta disposição, quando al).alysei o art. 1° do 
projecto do Senado. · 

Mas, como a insurreição de que trata o art. 1 o deste projecto, não é um crime 
qualificado pelo Codigo Penal e, portanto, não se podendo considerai-a como um 
crime afiançavel ou inafiança'vel, poder-se-hia suppor que, dada a insurreição e 
declarado por isso o estado de sitio, ' vigorasse para os deputados ou senadores que 
fossem encontrados á frente dos insurgentes, o,u os dirigindo ou animando, aimmu-
nidade relativa á prisão em flagrante, quando o crime não é inafiançavel, julguei 
çonveniente autorisar a sua prisão, em taes casos, attenta a gravidade do facto, 
verificado nos termos do art. 1° deste meu projecto. 

Passemos ao art. 15 (lll) : 
« Art. 15. Subsiste, durante o estado de sitio político ou após elle, em relação 

aos seus effeitos, o remedio do habeas-corpus : 
I. Para os cidadãos presos ou desterrados, a pretexto do estado de sitio, antes 

da sua declaração, publicada nos termos do art. 7°, ou depois de restabelecidas as 
garantias (arts. 4°, 5º, 6º, e 7°); 

II. Para os cidadãos presos e desterrados em virtude do estado de sitio, quando 
este se decretar sem fixação de prazo ou limitação de área· (art. 8°); 

III. Para os cidadãos constrangidos simultaneamente a desterro e prisão 
(art. 12. § 4°) ; 

IV. Para os cidadãos detidos em logares destinados a criminosos communs ou 
cuja insalubr.idade ponha em ri~co a vida dos pacientes (art. 12, § 3°) ; 

V. Para os cidadãos degred\l'dos a pretexto de desterro (art. 12, § 4°); 
VI. Para os condemnados a pena de qualquer natureza pelo Poder Executivo 

ou por seus agentes (Const., art. 80, § 2°); 
VII. Para os esbulhados, por acto e:x;ecutivo ou legislativo, de qualquer dos 

direitos constitucionaes, cuja garantia é insusperisivel (art. 13, § 1°); 
VIII. Para os cidadãos não militares submettidos a tribunaes militares óu por 

elles condemnados (art. 10, § 2°); 
IX. Para os cidadãos julg~dos por commissões ou tribunaes extraordinarios 

(art. 10, § 4°) ; 
X. Para os cidadãos a que~ se recusar a expatriação nos casos autorisados por 

esta lei (art. 12, § 5°) ; 
XI. Para os membros do Çongresso violentados nas suas immunidades, em 

contravenção do artigo anterior, " 
Já vos demonstrei, senhora~, a que absurdo nos conduz a doutrina de que 

em face da nossa Constituição, a, declaração do estado de 'sitio implica a suspensão 
do remedio do habeas-corpus para .. os abusos das autoridades, ás quaes compete 
ordenar ou effectuar medidas cj.e repressão. 

E ' evidente que, suspensas as formalidades garantidoras da liberdade indi-
vidual pela decretação do sitio, para que possam ser detidos ou desterrados, inde-
pendentemente dellas, os cidad~os suspeitos de coparticipação nos fa,ctos deter-
minativos da declaração do sitiq, nenhum delles poderá invocar, perante qualquer 
tribunal de justiça, nem a incbl).stitucionalidáde da declai;ação do sitio, porque só 
ao Congresso compete conhecer de tal, nem a preterição de. qualquer forma~idade 
legal por parte da autoridade que o prendeu ou desterrou, nem, finalmente, a 
injustiça que· sóffreu com tal detenção ou desterro, pa:va conseguir a seu favor 
uma ordem de lUf-beas-corpus. 

Mas, si qualquer delles é pr1eso ou desterrado, independentemente das forma-
lidades legaes ou com infracção da lei, antes de publicado o decreto da decla-
racão do sitio, ou, depois de su19penso este, é mantido em prisão o que foi detido 
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durante o sitio ou é vedada a sua volta ao Jogar onde residia ao desterrado du-
rante o sitio, evidentemente o unico remedio contra esse a):mso ou excesso do 
poder publico é o habeas-corpus. 

Tambem o estado de sitio não é instituído para se commetterem, durante 
elle violencias e illegalidades contra os cidadãos, e toda vez que, excedendo a auto-
ridade os limites estabelecidos no art. 80 § 2° da Constituição •e especificados neste 
projecto, si for convertido em lei, vier qualquer cidadão a soffrer, a pretexto de 
estado de sitio, qualquer constrangimento não autorisado por taes disposições, 
subsiste, apezar do estado de sitio, o f.ireito de impetrar a seu favor, para fazer 
prevalecer o imperio da lei, o remedia do habeas-corpus. 

Para evitar, porém, a necessidade de justificar, um por um, os U paragraphos 
deste art. 15 do projecto, referi-me ,em cada um delles, aos artigos da Constituição 
e outros deste mesmo projecto, que servem de fundamentos ás respectivas disposi-
ções, que consideram casos de constrangimento illegal, que autorisam a concessão 
do habeas-cor'P'us, as violações, de taes artigos da Constituição e da lei, em que se 
converter este projecto, a pretexto de suspensão das garantias constitucionaes. 

Vejamos o art. 16, que diz (lê) : 
" Art. 16. A concessão do habeas-corpus, em taes casos, compete indistincta-

mente a qualquer juiz ou tribunal federal, com recurso vol\Jntario, dada a denegação, 
para o Supremo Tribiinal, quando a e)l~e não tiver sido originariamente requerido. » 

Neste artigo, fica restabelecid·a, como consequencia necessaria das disposições 
do artigo anterior, a competencia, de que despojou-se o Supremo Tribuna~ Federal, 
para conhecer das solicitações dé habeas-corpus a favor de indivíduos constrangidos 
por violencia.S ou illegalidades praticadas a pretexto de suspensão de garantias 
constitucionaes; mas, como o sitio possa ser declarado em algum ponto de qualquer 
dos estados, e a solução de um pedido de habeas-corpus é negocio urgente, este 
artigo estabelece tambem a competencia dos juizes seccionaes para concederem, 
nos mencionados casos, os requeridos habeas-corpus, qualquer que seja a autoridade 
em virtude de cuja ordem violenta ou illegal esteja soffrendo o paciente tal cons-
trangimento. 

Resta-me fundamentar o ultimo artigo do meu projecto, que é o seguinte: 
" Art. 17. Os projectos do Congresso sobre estado de sitio, sua dec~aração, 

appro'vação, suspensão e effeitos, assim como os concernentes á amnistia dos factos 
ligados ao estado de sitio, terão uma só discussão em cada uma das camaras e serão 
promulgados, independentemente de sancção, pelo presidente do Senado. » 

A vantagem desta disposição foi experimentada por todos nós nesta sessão, 
que, tendo um período constitucional de quatro mezes, foi occupada, quasi exclusi-
vamente, durante quasi tres mezes pelas discussões e votações do projecto de amnis-
tia, iniciado no Senado, sobre os factos que determinaram a declaração do estado 
de sitio de 10 de abril. 

Além disso, contem a idéa da promulgação, independente da sancção presiden-
cial, das resoluções respectivas do Congresso pelo presidente do Senado, porque, 
em taeá casos, o Congresso resolve a.ssumptos em que não póde o Preside;nte da Repu-
blica. intervir com a sancção ou o veto, comd parte interessa.da., cuja conducta, com 
relação ao sitio e ás medidas de repressão empregadas durante elle, é que o Congresso 
julga por taes resoluções (Apoiados). 

Eis, senhores, o projecto substitutivo do Senado, que OUii!Q submetter á conside-
ração desta illustre Ca.ma.ra., que estou cérto de que não hesitará na escolha entre 
uma proposta. avilta.nte e ameaça.dora, como a espada de Da.mocles, e uma proposta. 
severa, rigorosa, a.utoritaria, mas , recta., democra.tica. e garantidora. do direito, 
como a espada de Themis ! E, assim, arvora.das, no recinto do primeiro Congresso 
da Republica. Brazileira, de um lado uma bandeira de tyra.nnia., e de outro uma 
bandeira. de liberdade, senhores deputados, ordena o patriotismo que vos arregi-
menteis sob uma dellas : - Escolhei ! (Muito bem, muito bem O orador é geralmente 
f elicifado). 
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Vem é. mesa .• é lido e apoiado o seguinte substitutivo : 
O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1° A commoção intestina, de que trata o art. '80 da Qons:tituição da 

R<;>publica, só se verifica no caso de insurreição armada 
Substitutivo ao do povo ou da tropa. 

Em tal caso, não ·se achando reunido o Congresso, o 
projecto 66 A. Poder Executivo poderá declaràr em estado de sitió o 

ponto ou os pontos do territurio nacional em que se 
verificar a insurreição, si as medidas legaes ordi.narias, apoiadas na força de que 
disponham as autoridades, forem manifestamente insufficientes para ·a repressão 
da desordem e o restabelecimento da paz. 

§ lo, Os crimes definidos nos arts. 87a114 e 118 a 119 do Codigo Penal vigente 
não autorisam a declaração do estado de sitio sinão quando tomarem as proporções 
da éommoção intestina verificada na fórma e nas condições indicadas na dispos©ão 
anterior. 

§ 2°. O crime de conspiração (Cod. Pen. art. 115) só justificará a declaração 
de estado de sitio, si envolver a força armada ou as autoridades militares, a ponto 
de ·abalar a confiança do Governo no seu concurso pára a repressão. 

Art. 2°. Quando o Poder Executivo exercer a attribuição do arK 48 n. 15 da 
Constituição, por não se achar funccionando o Congresso Nacional e verifica~-se 
a conimoção intestina na f9rma e nas cond"ições do art . 1° desta lei, as duas camaras 
do Congresso reunir-se-hão 30 dias depois da declaração do estado de sitio, indepen. 
dentemente de convôcação. 

§ io. ·Reunidas as camaras por esse motivo, poderão, depois de examinado o 
acto do Governo e adoptadas 1as medidas que, a esse respeito couberem, deliberar 
sobre outros •assumptos de c~racter urgente, cuja solução convier ao interesse 
geral. . 

§ 20. Os funccionarios publicas de qualquer classe ou categoria, que obstarem 
de qualquer modo á reunião \lo Congresso, na hypothese deste artigo, incorrerão 
nas penas do art. 109, parte pfimeira, do Codigo Penal. · 

Art. 3° Dentro de tres dia,s da reunião do Congresso, na fórma do artigo antece-
cl.ente, o Presidente dá Repubfica, em mensagem especial, que remetterá é. Camarà 
dos Deputados relatará é mopivará todas as medidas de excHpção que houverem 
sido tomadas, expondo as razqes em que se tiver fundado para declarar o estado de 
sitio, e enviando-lhe, ·com á rp.ensagem, os inqueritos, processos e documentos de 
qualquer genero, que as justifiquem, 

§ 1°. Esses documentos apresentar-se-hão sempre em original e serão, na 
Camara e no Senado, depois de remettidos a este por aquella, livremente franqueados 
á' inspecção dos seus respectiyos membros, desde que seja dado para a · ordem do 
dia o parecer da commissão 11- que tiver sido commettido o estudo .preliminar dos 
mesmos. 

§ 2°. O exame dessa materia ·será iniciado na Cainara, onde, assim como no 
Senado, logo após a deliberaçji.o daquelle ramo do Congresso, ella terá precedencia 
a quaesquer outros assumptois, considerando-se de urgenc'ia o parecer que houver 
de pronunciar-se. · · 

§ 3°. Si a Camara não in;lciar esses trabalhos dentro de c'inéo dias da apresen-
tação da mensagem e dos documentos, de que trata este artigo, o Senado requisital-
os-ha da Camara e iniciará lo~o o exame do assumpto. · 

§ 40, Si a Camara lh'os ri:icusar, o Senado ·examinará o assumpto pela verdade 
sabida, esclarecendo-se com as -informações que puder obter, e comIIiunicará á 
Camara a deliberação que tiv13r adaptado. · 

,. § 50, Si, neste caso, a Can;iara não resolver defiriitiva'.rnenté o assumpto no· termo 
de 20 dias do recebimento do projeçto do Senado, considerar-se-ha não apprová:do 
o estado de sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver em vigor. 
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§ 6°. Este mesmo prazo, nas mesmas condições e com as mesmas· consequencias, 
vigorará para o Senado, quando o assumpto se tiver iniciado e resolvido regularmente 
na Camara. 

§ 70, Os documentos a que se refere este artigo serão publicados officialme11te 
com o parecer da competente commissão da Camara, ou do Senado, na hypothese ' 
do § 3°. 

§ 8º. Não. poderão ser recusados esses documentos aos exames ordenadós pelos 
tribunaes de justiça para a verificação da culpabilidade de individues envolvidos 
em processo, ou que estejam soffrendo constragimento por imputações ligadas aos·. 
motivos da declaração do estado de sitio. 

Art. 4°. Si o Presidente da Republica deixar de cumprir o seu dever constitu-
cional, sob a fórma e no prazo indi'cados no artigo antecedente, considerar-se-ha 
de pleno direito não approvado o estado de sitio, que ficará logo suspenso, si ainda 
estiver em vigor. 

Art. 5°. Em caso de dissentimento entre os dous ramos do Oongresso, quanto 
á manutenç.ão do estado _de sitio em vigor ou á approvação do estado de sitio já 
levantadq, considerar-se-ha de pleno direito suspenso ou não approvado o mesmo 
estado de sitio. 

Art. 60.. Suspenso o esf;ado de sitio, ou por haver expirad-0 o tempo determinado 
no decreto de sua declaração, ou por acto do Poder Executivo ou Legislativo, ou 
por qualquer dos motivos previstos n as disposições anteriores, cessam immediata-
mente qs seus effeitos, readquirindo a liberdade os cidadãos sujeitos ás medidas de 
repressão que lhes tiverem sido applic/adas, .sem prejuízo do processo pelos crimes 
que hpuverem commettido. 

Esse processo é independente das deliberações do Congresso ácerca do estado 
de sitio e das medida,s de repressão effectuadas. ' · 

Art. 7°. A suspensão de garantias constitucionaes, em consequéncia da decla-
ração do estado de sitio, não terá effeito sinão depois de publicado officialmente 
no logar o de.ereto executivo ou legislativo que o estatuir. 

Art. 8°. Quer por acto do Poder Executivo, quer do Legislativo, o estado de 
sitio só se poder4 decretar por tempo determinado e nunca se estenderá a todo o 
territorio da n_ação, mas exclusivamente aos pontos onde se verifique a hypothese 
do art 1°. 

§ Ia. O decreto de declaração d e estado de sitio fixará os pontos ou o ponto do 
t erritorio nacional em que t enha de produzir effeito. 

§ 20. Findo o tempo determinado no decreto de d eclaração de estado de sitio, 
será este considerado suspenso de pleno direito, si por novo decreto não tiver sido 
prorogado. com antecedencia de dous dias, pelo menos. _ 

· Art. · 90, Reunido o Congresso, cessa de todo a autoridade do Poder E xecutivo 
para decretar, manter, prorogar ou suspender o estado de sitio. 

Art. 10. N em o Poder E xecutivo, nem o Legislativo poderá subtrahir os cida-
dãos aos juizes ou tribunaes constitucionaes. (Const., art. 72, § 15. ) 

§ 1°. Não se poderão crear commissões de julgamento, tribunaes· extraordi-
narios ou juizes de excepção, seja a que pretexto ou denomináção for. 

§ 20. A jurisdicção d e tribunaes militares não se estenderá a cidadãos que' não 
forem militares. 

-Art. 11. Decretado o estado de siti-0; incumbe ás autoridades prepostas á policia 
e á mánutenção da ordem empregar as medidas repressivas autorisadas pelo § 2° 
do arl. 80 da Constituição. 

1 Árt. 12. As medidas autorizadas pelo § 2° do art. 80 da Constituição teem 
exclusivamente por fim remover os indivíduos suspeitos dos logares onde a sua 
actividade se possa exercer com p~rigo para as instituições, ou prevenir pela detenção 
a fuga daquelles. contra os quaes houver base para processo pela coparticipação 
criminosa nos factos que motivarem a declaração do estado de sitio~ 

§ 1°. No caso de detenção, as autoridades que a ordenarem promoverão os 
meios necessarios á fori:nação do processo judicial contra os delinquentes. ' 
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§ 20. Na ordem de desterro serão designados os pontos do territorio nacional 
onde, por segurança da ordem publica, não seja permittido ao desteN"ado habite.r 
durante o estado de sitio, ficando-lhe garantida, fóra desses pontos, a liberdade 
de locomoção. 

§ 3º. No caso de detenção, os detentos não poderão ser recolhidos a Jogares 
de crimes communs ou notoriamente insalubres. 

§ 40, A declaração de estado de sitio niio autoriza a acoumu!ação de detenção 
com o desterro, nem autoriza o degredo constrangendo o cidadão a permanecer 
em certas e determinadas localidades. 

§ 5º. O cidadão detido ou desterrado, em virtude da declaração do estado de 
sitio, por simples medida de segurança, sem factos que deem Jogar a processo cri-
minal contra elle, tem o direito de optar pela expatriação. 

Art. 13. Ainda no caso de decretação legislativa do estado de sitio, só se ·consi-
derarão suspensas as garantias .constitucionaes incompativeis com a natureza dessa 
medida 

§ 1°. Em caso nenhum, pois, se poderão suspender os direitos declarados na 
Constituição, art. 72, §§ lº, 9°, 10, 12, 15, 17, 19. 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28. 

§ 20. No caso de occupação ou appropriação de bens particulares por exigencia 
militar ou policial, dada a invasão inimiga ou a insurreição, a expropriação consi-
derar-se-ha feita por. utilidade publica, sob a reserva da indemnisação devida ao 
expropriado., nos termos da legislação em vigor. 

Art. 14. Só suspender-se-ha, sob o estado de sitio, a 1mmunidade firmada na 
Constituição, art. 20, quando o deputado ou senador for encontrado armado, em 
luta com as forças legaes, ou á frente dos insurgentes, dirigindo-os, ou animando-os 
por palavras ou actos. 

Art. 15. Subsiste, durant~ o estado de Ritio politico ou após elle, em relação 
aos seus effeitos, o remedia do habeaa-corpus : · 

I. Para os cidadãos preso~ ou desterrados, a pretexto do estado de sit.io, antes 
da sua declaràção, publicada nos termos do art.' 70, ou dP-pois de restabàlecidas 
as garantias (arts. 40, 50, 6º e ':7º); ' · 

II. Para os cidadãos presos ou desterrados em virtude do estado de sitio, 
quando este se decretar sem fi:x:ação de prazo ou limitação de área (art. 8º); 

III. Para os cidadãos constrangidos simultaheamente a desterro e prisão 
(art. 12, § 4º) ; · 

.IV. Para os cidadãos detidos em Jogares ·destinados a cr1mmosos communs 
ou cuja insalubridade ponha efll risco a vida dos pacientes (art. 12, § 3º) ; 

V. Para 'os cidadãos degreçlados a pretexto de desterro (art. 12, § 4º); 
VI. Para 09 condemnados á pena de qualquer natureza pelo Poder Executivo 

ou por seús agentes (Const., ar t. 80, § 2°); 
VII. Para os esbulhados, 1ior acto executivo ou legislativo, de qualquer dos 

direitos const~tucionaes, cuja garantia é insuspendivel (art. 13, § lº); 
VIII. Para 08 cidadãos não militares submettidos a tribunaes militares ou por 

elles conderrmados (art: 10, § 2°) ; 
IX. Para os cidadãos julpados por commissões ou tribunaes extraordinarios , 

(art. 10, § 1 º) ; 
X. Para os cidadãos a q\1em se recusar a expatriação nos casos autorizados 

por esta lei ( art. 12, § 50) ; 
XI. Para os membros dq Congresso violentados nas suas immunidades em 

contravenção do artigo anter~or. 
Art. 16. A concessão do ?i-abeas-corpus, em taes . casos, compete iridistincta-

mente a qualquer juiz ou triqunal federal, com recurso voluntario, dada a dene-
gação, para o Supremo Tribunal, quando a este não tiver sido originariamente. 
requerido. ' 

Art. 17. Os projectos do Cpngresso sobre est"ado de sitio, sua declaração,appro-
vação,8uspensão e effeitós, assim como os concernentes á a,mnistia dos· factos ligados 
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ao esta'do de sitio, terão uma só discussão em cada µma das camaras e serão pro-
mulgados, independentemente de sancção, pelo Presidente do Senado. 

Art. 18. Rev~gam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 1 de agosto de 1892. - Leovigildo F ·ilgueiras. 
J!'ica a discussão adiada pela hora. 

' 
· SESSÃO DE 2 DE AGOSTO. 

O Sr. Felisbello Freire (movimento de attençãof ~Sr. presidente, não me 
proponho a fazer a critica do projecto do Senado que regula o estado de sitio. 

Este projecto foi brilhantemente discutido nesta casa, 
2a .discussão do pelos meus illustrados collegas, deputados pelo Rio de 

,Janeiro e pela Bahia. 
projecto 66 A. . Seus defeitos~ suas inconstitucionalidades, o caracter 

tYrannico de suas 'disposições, foram bem salientados 
pelos dous illustres deputados, principalmente o illustrado representante do Rio 
de Janeiro, o Sr. Alcindo Guanabara, que, com o vigor do seu espírito, de sua com-
petencia, mostrou a impossibilidade da Camara approvar tal projecto. 

A mim eó assiste hoje, na qualidade de membro da com.missão de constttuição, 
legislação e justiça, que assignou coni restricções o parecer sobre o mesmo projecto 
a mim, como dizia, só assiste o dever de declariu- que votei contra o projecto, 
acceitando as razões adduzidas aqµi pelo meu nobre amigo o Sr. Alcindo Gua-
nabara. · 

O que me traz á tribuna neste momento, não é mais a discussão do projecto'do 
Senado mas, sim o discurso pronunciado pelo meu distincto· collega pela Bahia, 
Sr. Leovigildo Filgueiras, quando justificou o substitutivo que apresentou ao 
mesmo projecto. 

Sr. presidente, ou por ignorancia minha, ou por incompetencia sobre d assumpto 
(não apoiados geraes), estranhei profundamente proposições emittidas hontem por 
tão illustre membro desta casa, cuja talento e competencia sou o primeiro a recon-
hecer. 

Estranhei que S. Ex. dissesse, por exemplo, que os publicistas modernos 
distinguem dous estados de sitio, o estado de sitio político e o estado de sitio militar. 

Devo declarar, com toda a sinceridade', que nrinca encontrei essa distincção 
em livro nenhum de direito publico, que me tem sido dado ler. 

o Sr. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Pois eu mostrei. 
O Sr. FELISBELLO FREIRE - Pórem, sendo esteu m ponto do discurso de V. 

Ex. e querendo estabelecer methodo na ·analyse que vou encetar não só sobre o 
mesmo discurso, como tambem sobre o substitutivo, principio resumindo as con-
siderações do nobre deputado, tanto quanto me foi possível entender a sua elo-
quente oração pronun<:!iada hontem. 

O seu discurso póde-se dividir em tres partes : a primeira parte é a disc)lssão 
dos princípios de direito publico sobre o estado de sitio; a segunda é a analyse do 
prqjecto do Senado e a terceira é a justificação do substit~tivo. 

Deixo de lado a segunda parte ,isto é, a analyse do projecto do Senado, contra 
o qual já declarei que voto. . 

Passo por conseguinte á primeira parte do discw·so de S. Ex. 
Logo, no começo, me encontro com uma proposição cuja verdade historica 
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contesto; digo mal não contesto, contestam os ascriptores cujos livros aqui trago, 
aquella que affirmfll que o estado de. sitio tem como origem historica a legislação 
franceza. · 

A palavra estado de sitio pertence realmente á legislação ·franceza ; porem o 
principio jurídico que nella se inclue.... · 

o Sr. LEOVIGILDO FILGUEIRAS dá um aparte. 
O Sr. FELISBELLO FREIRE-Não devemos discutir palavras; mas sim a 8Ígni -

ficação dellas, os princípios de direito que nellas se contêm. 
Si S. Ex. quer dizer que a palavra estado de sitio pertence á legislação fran-

ceza, bem ; porém si quer dizer que o principio jurídico é de origem franceza, eu 
contesto. 

Me parece que o intuito do nobre deputado foi dar á legislação franceza a 
origem historica dessa disposição legal, desse meio ext11emo a que recorrem os 
poderes publicos, em momentos calamitosos da vida das nações. E esta interpre-
tação está nas proprias palavras de S . Ex. quando disse (lê) : « demonstro, que a 
suspensão da liberdade, sob o nome de estado de sitio, que a nossa constituição 
empregou, é um phenomeno atavico do despotismo, empenhado antes pela tran-
quilidade do que pela salvação publica, e or.iginario da legislação franceza nos seus 
tempos os m11is calamitosos, passou para outras nações em virtude do ppder genera-
lisador de tudo o que é francez, quer seja bom quer ruim ». 

Como se vê, Sr. presidente o nobre deputado quiz referir-se não . ás palavras, 
mas sim ao principio da disposição legal. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Eu refiro-me á terminologia de__:_ estado de 
sitio. 

·, O SR. FELISBELLO FREIRE - Não é. Ahi estão as palavras de V . Ex. 
Classificando V. Ex. de desfotismo, o <que se inclue nas palavras, estado de 

sitio, não podia referir-se a ellas e sim ao principio de direito publico. E para provar 
a inexactidão das palavras do nopre deputado trago a opinião de Bluntschli quando 
diz que os povos políticos semp~·e reconheceram este principio, isto é, aquillo que 
Bluntschli chama - direito de Ii\lCessidade a que recorrem os governos. . 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEII.~AS - Isto é direito romano e no· direito romano 
não havia estado de sitio. 

O SR. ERioo COELHO - Havia. 
O SR. FELISBE;LLO FREIRE ·- Os povos políticos reconheceram sempre este 

principio ; isto é, o estado de sitip como parte integrante de todas as constituições. 
Elle tem origem no direito rpmano. · 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEWAS - Ditadura é uma cousa e estado de sitio é 

outra. Na ditadura não ha constituição, não ha garantias constitucionaes para 
serem suspensas. 

O SR. ERICO COELHO - No direito romano havia a ditadura que era cousa 
equivalente. 

O SR. FELISBELLO FREIRE~ Já vê, Sr. presidente, que a origem do estado de 
sitio como principio jurídico não é a legislação franceza. • 

O SR. LOPES TROVÃO - M!l-s por que razãci em vez de darmos outFo nome 
damos este - estado de sitio? 

O SR. FELISBELLO FREIRE -- Podemos dar o nome de su.spensão do habeas-
corpus, é a mesma cousa. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIR.AS - ln totum não 
O SR. FELISBELLO FREIRE -- Acaba de dizer o nobre deputado que não é a 

mes;rn,a cousa estado de sitio ou sµspensão de habeas-corpus. , 
O S:a. LEOVIGILDO FILGUEij.l.AS - A suspensão de habeas-corpus é a conse-

quencia do estado de sitio. 
O SR. FE;LISBELLO FREIRE -,- Este. principio a que Bluntschli chama direito 

de necessidade, é, diz elle, 1;1- sufjpensão de habeas-corpus nos Estados Unidos ou 
Inglaterra ou o estado de sitio nl,l> França. 

Como o nobre deputado que;r dizer que a suspensão do habeas-corpus não é o 
estado de sitio? 
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o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - E' a consequencia do estado de sitió. Ha 
garantias que nada teem que ver com a suspensão do habeas-corp-us, assim por 
exemplo a garantia da propriedade. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Provarei ao nobre deputado que está enganado 
.Por ora devo deixar a limpo a inexactidão da proposição do nobre deputado, 

quando ligou á legislação franceza o principio juridico do estado de sitio. 
Appello mais para as cartas das colonias inglezas e para a constituição da· 

confederação da America do Norte em que está consignado já o principio da sus-
pensão do habeas-corpus, antes da revolução franceza do seculo 18º. 

Sr. presidente, esta foi uma das primeiras affirmações do meu nobre collega que 
por mim .foram extranhadas. Depois quando S. Ex. entra a demonstrar a existencia 
de dous estados de sitio, affirma existir um estado de sitio político e outro estado 
de sitio militar, procurando basear este conceito em textos da nossa Constituição 
e na opinião dé publicistas que S. Ex. classificou de mais modernos. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não, o que eu disse foi que o legislador 
constituinte baseou-se na doutrina dos publicistas, sustentada pelos publicistas 
modernos; e procm·ei ·interpretar a Constituição .de accordo com estes publi-
cistas. 

O SR. FRANÇIISCO GLICERIO - Assim é impossivel continuar com tantos apartes. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. presidente, diz.ia que o nobre deputado pela 

Bahia procurou ver no texto da Consti~uição de 24 de fevereiro a razão de dous 
estados de sitio. um militar e ·outro político. 

Vejamos si as disposições da Constituição justificam esta doutrina. 
No art. 48, que trata das attribuições do Poder Executivo. vem no n. 15 a 

competenc.ia de decretar o estado de sitio em qualql,ler ponto do territorio nacional 
nos casos de invasão estrangeira e de commoção intestina. 

E' a mesma linguagem que usa mais ou menos o art 8.0, quando define o 
estado de sitio. 

No art. 80 se diz que elle será decretado nas mesmas hypotheses, isto é, invasão 
estrangeira e commoção intestina. 

Sr. presidente, em fa.ce destes trechos vê-se que a commoção intestina e a 
invasão estrangeira são, si posso usar da linguagem das sciencias medicas, a etio-
logia do estado de sitio. 

Elle será decretado, quer se dê uma quer outra causa. O acto constitucional 
de estapo de sitio permanece o mesmo, nada ganha nem perde em sua natureza, 
quer seja motivado por aggressãó estrangeira, ou por commoção intestn1ey. Elle é 
sempre quer em uma hypothese, quer .em outra, a suspensão das· garantias. 

O SR. GONÇALVES CRAVES - Apoiado. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Si o .estado de sitio é a mesma cousa em uma e 

.em .butra hypothese, que razão ha para admittir-se essa dualidade? 
Sr. presidente, em sciencias biologicas quando estudamos um facto, levamos 

em consideração a sua causa porque os processos etiologicos influem 'na manifes-
tação dos factos. 

Porém, na questão de estado de sitio, elle conserva o mesmo caracter, a mesma 
natureza, quer seja provocado pela commoção intestina ou pela invasão estran-
geira; e si o nobre deputado. admitte a jurisdição excepcional .em um caso, quando 
é estado de sitio militar, deve admittir no outro caso. 

·O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - A razão está actualmente na distinção que 
eu estabeleci. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Si a Constituição de 24 de fevereiro, Sr. preei-
dente, trouxesse outra caracteristica do estado de sitio a não ser a descripta no 
art. 80, isto: é a suspensão de garantias constitucionaes, o nobre deputado . teria 
razão ;·mas o estado de sitio traz o mesmo caracter de suspensão de garantias quer 
por uma causa, quer por ·outra, quer por commoção interna, quer por Íllvasão 
estrangeira. 

Por conseguinte não encon"'tro na Constituição a razão d essa. dualidade que o 
nobre deputado quer estabelecer. 
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o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Na Constituição não encontro; mas é o 
pensamento dominante da Constituição que se conforma com a doutrina do direito 
publico moderno. , 

O SR. F'ELISBELLO FREIRE - E tanto a doutrina do meu honrado collega não 
estA de accordo com a Constituição, que na propria Constituição vou encontrar 
que a natureza do estado de sitio é a mesma, qualquer que seja a causa que justi-, 
fique a sua declaração. · 

Disse o meu honrado collega que o estado de si~io é político quando é provocado 
por commoção interna, e que o estado de sitio é militar quando provocado por inva-
são estrangeira. Mas, si assim é, a que fica reduzida a attribuição conferida ao 
Poder Executivo no n. 8 do al1t. 48, de declarar in;unediatamente a guerra nos 
casos de invasão ou aggressão estrangeira? . · · 

Qual é então o estado que se cria pondo em execução essa attribuição? 
Me parece que esta attribuição é que caracterisa verdadeiramente o estado de 

guerra. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mas declarar a guerra não quer dizer declarar 

estado ,de sitio. Em 1864 nós não declaramos a guerra aó Paraguay sem declarar 
estado de sitio ? i 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Mas essa declaração é a condemnação da sua 
doutrina 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Perdão : no caso de estado de sitio militar, 
o poder publico defende a nação contra o inirµjgo estrangeiro; no caso de 'estado de 
sitio político elle defende as instituições contra os rebeldes. 

O SR. GONÇALVES G:il:AVES - Mas o perigo é ó mesmo, como é da mesma 
natureza o resultado da deelaração do estado de sitio, significando em uma e em 
outra hypothese a suspensão d~ garantias constitucionaes. 

o SR. Eruco COELHO - Peta :qlenos a distincção e sybillina. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. presidente, acabo de demonstrar que na 

Constituição não existe razão de ser para a distincção entre estado de sitio politico 
e estado de sitio militar, e que a caracteristica do estado de guerra repousa na 
!!-ttribuição do n. 8 do art. 48. 

Aallegação,do meu collega,da guerra do Paraguay não invalida o que sustento 
porque ahi não verificou-se o pvincipio do n. 8 do art. 48, isto é, invasão estran-
geira. A luta que tivemos não foi no territorio nacional e sim no territorio inimigo. 
Nada prova o aparte do nobre deputado. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIFfAS - Mas já disse que declarar a guerra não quer 
dizer declarar estado de sitio. 

O SR. ERioo COELHO~ Ne~te ponto,, apoiado. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Vejamos agora si a doutrina dó meu nobre 

collega está de accordo com a opinião dos escriptores a que S. Ex. chama publi-
cistas modernos. . , 

Nunca H as obras de Alcorta. Boutimy, o maior publicista, que ha tres mezes 
produziu a melhor obra de direito constituCional, obra que obteve o maior premio 
da academia de sciencias de Pariz, Boutimy ·dá-nos a seguinte definição. (Lê). 

Tenho lido as obras de Bluntschli, Boµtimy, Cooley, Curtis, Fischel e muitos 
outros. Em nenhuma dellas encontrei a distincção que quer estabelec13r o nobre 
deputado. . , 

Como se vê na obra de direi~o constitucional de Bulche não traz esta distinção. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Distingue o estado de sitio civil do estado de sitio 

de guerra. 
O SR. F'ELISBELLO FREIRE~-Sr. presidente, eu affirmo a segui11-te proposição 

sem medo de errar. S . . Ex. não me mostra, de publiciàtas notaveis nenhuma opinião 
que acceite essa dualidade, esaa distincção, que S. Ex. estabeleceu. • 

O que todos os publicistas dizem, é isto que vou ler e que resume a opinião de 
um delles (lê) : 

« O estado de sitio tem por effeito : 
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1°, pas:;iar á autoridade militar todos os poderes de que a autoridade civil é 
investida para a manutenção da ordem; 

2°, crear para os crimes e delictos uma jurisdição especial nas mãos da auto-
ridade militar. 

« Um dos principaes effeitos do estado de sitio é estender a competencia dos 
tribunaes militares aos individues não militares; entretanto os tribunaes de 
direito commum não desapparecem com a declaração de estado de sitio : pódem 
continuar a julgar mesmo os delictos e os crimes cujo conhecimento é attribuido 
á autoridade militar emquanto esta não o reivindica. » 

E' isto o que tenho aprendido como eetado de sitio. 
Ü SR. LEOVILGIDO FILGUEIRAS-Alcorta diz-nos inteiramente o contrario. 
o SR. FELISBELLO FREIRE - .Isto é a opinião de Bluntschli e de outros. Não 

são opiniões minhas, nem autores que eu inventasse. · 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Também não inventei; citei as suas opi-

niões e puz até as obras á disposição de quem quizesse. 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Assim, resumindo o que tenho dito, vê-se que 

não só à · Constituição, como a ,opinião de nota veis publicistaâ, ri.ão distinguem 
estado de sitio politico e estado de sitio militar; descrevem o estado de sitio 
como um direito do poder publico 

Não só na Constituicão de 24 de fevereiro, como na opinião dos publicistas 
não encontro fundamento para a doutrina do meu nobre collega. 

Agora passemos a outro ponto do discurso do nobre deputado. 
Disse o nobre deputado pela Bahia (lê) : 
« Flagello da liberdade que ventura que a joven Republica Brazileira, quando 

muito se tivesse limitado a inserir em sua Constituição a respectiva disposição da 
dos Estados Unidos da Amarica do Norte, em vez de transcrever a destas republi-
cas sul americanas etc. »· 

Isto quer dizer que si a Constituição de 24 de fevereiro-tivesse inserido dispo-
sição identica á da constituição americana, não seria o' flagello da liberdade. 

Entretanto, pergunto, que differença existe entre o art. 80 da Constituição 
de 14 de fevereiro e o da constituição que dispõe sobre a suspensão do habeas 
corpus? 

Qual é a differença no facto em si, naquillo que póde affectar as liberdades. 
publicas e a liberdade individual ? A constituição americana diz simplesmente 
que o habeas corpus não será suspenso sinão em certas e determinadas circum-
stancias. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - E é mais larga; amplia mais do que a nossa. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - E' exactamente onde queria chegar; é que si 

é um flagello o preceito da nossa Constituição, com mais razão devia chamar-se 
flagello á disposição da constituição americana. 

Elia garante o direito ao habeas-corpus ; entretanto consigna a eiçcepção a esse 
direito no caso de invasão estrangeira ou commoção intestina; a npssa Consti-
tuição tambem consigna a excepção da suspensão das garantias constituicionaes 
no caso de guerra estrangeira ou de commoção intestina. 

A differença é que a Constituição de 24 de fevereiro regulamenta mttito melhor 
a questão, por que não dá logar ás grandes questões que se agitaram na America 
em 1861-1867; qual dos dous poderes por exemplo é o competente 'para suspender 
o habeas-corpus : ao passo que a nossa Constituição dá a ambos elles a prerogativa 
de suspender as garantias constitucionaes. O nobre deputado sabe perfeitamente 
que quando se suspendeu o habeas-corpits na America do Norte, a primeira ,questão 
foi a da competencia do Poder ExecuLivo para suspende!- o, questão sem razão 
entre nós, porque o Poder Executivo póde decretar o estado de sitio. 

Mas quando o meu collega estudou o habeas-corpus e o estado de sitio, quiz 
estabelecer uma differença. Não sei estabelecer a differença entre a suspensão do 
habeas-corpus pelo direito constitucional Americano, e a suspensão das garantias 
Cons,titucionaea pelo nosso direito. 
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Vejamos, Sr. presidente, si existe esta differença. 
Q·uando se suspendeu o habas-co1·pus na America do Norte, o que foi que se 

deu? Os tribw-iaes ordinarios de justiça não tomaram conhecimento de crimes e 
delictos que justificavam a suspensão do hal:ieas-corpus. Eu cito as leis de 1863 e 
1865, leis americanas que regulam a intervenção dos tribunaes ordi.riarios nos 
casos de habeas-corpus. 
· Ainda mais : o ultimo artigo da lei, que restitue as garantias suspensas pel9 

acto dE1 . l86l diz qüe o habeas-corpus não será concedido aos cidadãos que pro-
moverem e ajudarem a revolução. 

O SR. LOPES CHAVES - Isso eu interpret9 diversamente. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Pergunto eu, onde está a differença entre suspen-

são de habeas-corpus e decretação de estado de sitio? Lá suspendendo-se, o habeas-
corpus suspendeu-se uma das má'.iores garantias constitucionaes. Onde a diffe-
rença? Entre nós, como disse hontem o meu illustre collega, em menos de 2 annos 
de governo republicano, temos assistido a duas decrefoções do estado de sitio, 
e lembro á Camara que a primeira foi acompanhada pela creaçã.o de commissões 
militares e ninguem protestou. 

UM SR. DEPUTADO - Posso dar testemtmho de que fui ao Paiz afim de ser 
publicado nosso protesto e lá não quizeram receber. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. presidente; não sei distinguir a disposição 
do direito constitucional americano quanto á suspensão do habeas corpus da. dispo-
sição da nossa Constituição com relação ao estado de sitio. Si existe distincção, 
ella é tão subtil que não posso apanhai-a. 

O.que caracterisa entre nós o estado de sitio é a suspensão das garantias con-
stituciOnaes; o que caracterisa a suspensão do habeas-corpus é a mesma cousa, e 
desde que estas estej11m suspens~... (Ha diversos apwrtes). 

Sr. presidente, discutida a l\l parte do discurso do nieu nobre collega, entro 
na 3a, deixando a 2a, porque já foi brilhantemente discutida por S. Ex. e pelo 
Sr. deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Alcindo Guanaqara. 

Passo a estudar o substitutivo hontem apresentado por S. Ex. 
, Sr. presidente, nas questões de estado de sitio existem pontos que precisam 

ficar resolvidos e de entre elles os de mais importancia são, saber-se o· que se deve. 
enten(J.er por com!Ilcição intestina1 e quando devem intervir as jmitiças ordinarias, 
como devem ser julgados os iiiqadãos que promoverem os acontecimentos que 
deram logar á declaração do estaqo de sitio. 

Na opinião do nobre deputafio pela Bahia, a commoção intestina é a insur-
reição armada do povo e da trova. 

O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIR.48 - E'. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. presidente, a orientação. moderna, no estudo 

das sciencias sociaes é traçada hoje pelas sciencias natm·aes, sendo o iniciador 
dessa propaganda, entre nós, o meu sempre lembrado mestre Tobias Barreto, que 
abriu uma nova era no estudo da sciencia do direito. 

Querendo de:fi,nir-se o que seja commoção intestina, não se póde deixar de 
attender para a accepção em que esta palavra é tomada nas scienci.as biologicas, 
par.a as quaes commoção, é a susp13nsão das fwicções de um orgão. 

Para o nobre deputado pela. Bahia, a commoção intestina é a insurreição 
armada. Ahi está a confusão entve a causa e . o e;ffeito, que é preciso distinguir e 
separar. . 

S. Ex. aqui não definiu o facto; deu uma de suas causas. S. Ex., qu\1-nCJ.o fallou · 
em commoção, disse que a insurreição é que a próduz. 

O· SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Esta determ.ina o estado de sitio. 
A commoção intestina é este amotinamE1nto grave. 
O SR. FELISBELLO FREIRE ~ Sr. presidente, as sciencias naturaes tomaram 

esta palavra ?ºi;:imoção na accepyão ':.lue acabei de ~ dizer .. I_'or .uma s~i:nelhança 
p ortanto, pod1amos dizer que CoIDflloçao é a suspensa<? trans1torra da vida consti-
tucional da nação. · · 
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o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Si isto é commoção, estado de sitio que é ? 
O SR. FELISBELLO FREIRE - E' a suspensão das garantias constitucionaes. 

E' o recurso contra · a commoção. • 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Então quando as garantias dos poderes 

publicôs ~stão suspensas .é que se suspendem as garantias constitucionaes ? 
O SR. EsPIRITO SANTO - b meu nobre collega terá a bondade de dizer-me 

qual foi a definição que deu de commoção intestina em sociologia. 
O SR. FELISBELLÓ FREIRE - Não dei definição nellhuma. Procurei estabe-

lecer e explicar o ·facto, inspirando-me na accepção em que as sciencias biologicas. 
tomam a palavra commoção. Gosto pouco das definições, que sempre ampliam ou 
restringem a natureza intima dos factos e dos phenomenos. 

Vejamos agora o substitutivo. 
Fazendo-se um estudo comparativo entre o art. 1° e seu § 20 ve-se uma contra-

dicção flagrante .Naquelle artigo o meu nobre collega define a commoção intestina 
como . a insurreição do povo; de maneira que uma conspiração não póde trazer 
uma iÍ1surreição. ' 

Entret.anto no paragrapho alludido diz que o crime de conspira~ão só justificará 
o estado de sitio, si envolver a força armada ou autoridades militares, a ponto de 
abalar a confiança do governo no seu concurso para a repressão. 

Aqui, Sr. presidente, a conspiração podendo justificar o estado de sitio cons-
titue-se ,synonimo de commoção que é a razão constitucional da suspensão de 
~~- . 

Entretanto o nobre deputado definiu commoção como insurreição da tropa. 
Ainda màis. Pelo mesmo paragrapho, o estado de sitío só pode ser decretado 

quando existir a conspiração pela tropa. Isto quer dizer que, a conspiração pelo 
elemento popular não é .uma justificativa de estado de sitio. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - No art. lº é o crime e no 20 é a tentativa. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Portanto, vemos que, no pFimeiro caso, a commo-

ção caracterisa-se pelo factb da insurreição do povo e da tropa e no outro só se póde 
declarar o estado de sitio quando a conspiração for pela força fl<rmada. 

Nós sabemos que neste paiz o elemento civil não tem promovido revoluções 
nem concorrido por si só para uma conquista por meio da revolução. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - dá um aparte. 
ci SR~ FELISBELLO FREIRE - O que quero mostrar é a contradicção das Cluas 

disposições do .substitutivo do nobre deputado. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não é o que está ahi. 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Acabei de provar. 
As duas disposições se contradizem. .. 
(.Lê). Alem disto, o nobre deputado limita a commoção a ser provocada sonrente 

pela insurreição, quando a conspiração póde ser wn dos seus factores. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Permita-me uma explicação. 
A insurreição é um facto que attenta ºcontra as instituições. 
A conspiração é um acto preparatorio deste facto. 
O codig<i penal quando pune a conspiração diz que ella é criminosa quando 

manifesta-se por actos. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Desta maneira que, Sr. presidente, uma das ' 

questões n;i.ais importantes do estado. de sitio que é resolver o que seja a ,conµnoçã<;>, 
não fica resolvida rio substitutivo do nobre deputado. 

o SR. LEOVILGIDO FILGUEIRAS - Estimaria que V. Ex. desse uma outra defi-
nição sobre commoção. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - So11 contra toda definição; o nobre deputado 
não deve apanhar uma phrase isolada. · 
' o SR. LEOVILGIDO FILGUEIRAS - Tudo que V. Ex. tem dito prova que ha 

necessidade de definir o que é commoção., 
O SR. FELISBELLO FREIRE.:.__ Parece que ha necessidade entender-se o que seja 

commoção. 
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o SR. FELISBELLO FREIRE -Já confessei que não sabia definir. 
Vamos agora á segunda questão, que é grave, que é muito importante, aquella 

que se refere á intervenção dos trabalhos judiciarias' nos casos de estado de si.tio. 
Pelo substitutivo do meu nobre collega vejo o seguinte (ZB ) : 
Art. 6°. Suspenso o estada de sitio, o~ por haver expirado o tempo determinado 

no decreto de sua decl~ração, ou por acto do Poder E xecutivo ou Legislativo, ou 
por qualquer dos motivos previstos nas disposiçãos anteriores, cessam immediata-
mente os seus effeitos, readquirindo a liberdade os cidadãos sujeitos áE\ medidas de 
repressão que lhes tiverem sido applicadas, sem prejuízo do processo pelos crimes . 
que hoµverem commettido. 

Esse processo é independente das deliberações do Congresso acerca do estado 
de sitio e das medidas de repressão effectuadas. 

· Vejo mais o seguinte : 
Art. 10. Nem o Poder Executivo, nem o Legislativo poderá subtrahir os cida-

dãos aos juizes ou tribunaes constitucionaes. (Const art. 72, § 15. ) 
De maneira que concluo deste artigo que a intervenção do Poder Judiciaria 

é inevitavel. Mas quando? Em que momento? 
o SR. LEOVIGILDO FILG,UEIRAS - Logo .que fique suspenso o estado de sitio . 
O SR. ALCINDO GUANABARA - Independentemente do pronunciamento politico 

do Congresso? · , 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Sim. 
O SR. ALCINDO GUANABARA- Mas isso é contrario á interpretação do .Supremo 

Tribunal. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - No substitutivo ha outros pontos que tam-

bem estão em desaccordo com essa interpretação. 
O SR. ALCINDO GUANABARA - Mas nós teremos de nos submetter a ella. 
O SR LEOVIGILDO FILGUEIRfS - Por que? Então o Poder Legislativo ha de 

submetter-se ao Supremo Tribu11al? 
O SR. ALcINDO GUANABARA - Pelo me11os legislaremos em vão. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIIjAS - Não apoiado ; nós não estamo~ . inhibidos 

de crear attribuições. 
O SR .. FELISBELLO FREIRE - Diz V. Ex. que a intervenção do Poder Judiciaria 

dá-se desde que fique suspenso o estado de sitio ... 
,O ~R. LEOVIGI:L~o FILGUEII\AS - E em alguns casos até mesmo durante o 

estado de sitio. 
O SR. FELISBELLO FREIRE-· Quaes são elles? (Pausa) Mas como corpbina V. 

Ex o art. 6° do substitutivo com o art. 15? 
O art. 6° diz que suspenso o i;istado de sitio, ou por haver expirado o · tempo 

determinado no decreto da sua fieclaração ou por acto do Poder Executivo ou 
Legislativo, ou por qualquer dos motivos previstos nas disposições anteriores, 
cessll//'n irrvmediatamente os seus e/feitos, readequirindo a liberdade os cidadãos 
sujeitos ás medidas de repressão que lhes tiverem sido applicadas ... 

o SR. LEOVIGILDO FILGUE~AS - Isso é quanto ás medidas de repressão. 
O . S1i. FELISBELLO FREIRE - Sem prejuizo dos processos pelos crimes que 

houverem commettido, processo, que é independente das deliberações do estado 
de sitio e das medidas de repressão effectuadas. 

O art. 15 diz que subsiste durante o estado de sitio politico ou apóz elle, em 
, relação aos seus effeitos, o remedia \fe habeas-corpus, e enumera casos que se resumem 
no seguinte : cabe esse remedia a todos os casos em que tivesse havido illegali-
dades. 

E, entretanto, este remedia a~sim concedido com tamanha liberalidade parece 
que nii.o terá occasião de ser aproveitado, porquanto podendo elle servir sómente 
aos que tomaram parte no movimento e foram apprehendidos pelas medidas de 
repressão, estes parece que não pr\)cisaram delle em virtude da disposição do art. 6° 
que diz que suspenso o estado dp sitio cessam immediatamente os seus effeitos 
readeqwirindo a liberdade o~ cidadãos sujeitos a essas medidas l 
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E o substitutivo não autorisa o habeas corp1~s durante o estado de sitio, para os 
aidadãos legalmente presos. . 

Pergunto : suspenso o estado de sitio, os cidadãos envolvidos na conspiração 
podem ter o direito de habeas-corpus? 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Si as medidas de repressão não for.em con-
forme a lei, sim. ' 

O SR. FELISBELLO FREIRE - ).\'las aceitemos que estejam dentro da lei. Não 
ha nada melhor para firmar um principio de <;lireito publico do que argmnentar 
com um facto pratico. Entre nós deu-se a declaração do estado de sitio ; foram 
empregádas medidas de repressão, houveram presos e deportados ; qual é a doutrina 
do seu substitutivo em relação ao caso occurrente? Quando os tribunaes judiciarias 
poderiam intervir neste caso? Elles negaram o habeas corpu,s. E este aresto já firmou 
di1·eito. · 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Disse que prevalece o habeas-coi·pus, mesmo 
durante o estado de sitio, nos seguintes casos : primeiro quando o cidadão .for detido 
em lagar destinado a réos de crimes communs, etc., etc. · ' 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Desde que o cidadão não seja detido em lagar 
de prisão destinada aos réos de crimes communs, esses cidadãos teem o direito de 
habea.s-corpus. Mas não pergunto isso ; pergunto ao meu nobre collega o seguinte : 

Não estando suspenso o estado de sitio, não tendo o Congresso tomado conhe-
cimento dos actos do governo, pod·em as justiças ordinarias tomar conhecimento 
do habeas-corpus? Este é o ponto essencial da questão, da doutrina, que' fez um' 
programma que foi discutido na imprensa, em 'vista da sentença do Supremo' 
Tribunal, que julgou-se incompetente para dar um habeas-corpus. 

o SR LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mas não está conferido o direito de' habeas-
corpus? 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Chamo a attenção de s. Ex. para isto: o art . 15 
confere o direito de. habeas-corpus nos casos em que forem cidadãos ... (Lll). 

O SR. LEOVIGILDO FILGuEIRAS dá um aparte. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - S. Ex. acceitou o seguinte a respeito de habeas-

corpus : (lll). 
Com tudo isto, estou de pleno accordo ; quero saber si um cidadão que promove 

insurreição, que é preso, e deportado este cidadão tem direito' de habeas-corpus? 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Não sendo illegal a deportação não tem. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Entretanto, S. Ex. disse no. art. 10 que nem o 

Poder Executivo nem o LegÍf!lativo poderiam s'ubtrahir o cidadão ao juizo do tri-
bunal judiciaria. ' . · 

Diz isto tudo e ao mesmo tempo faz a declaração de que o cidadão que promover 
insurreição, não tem o direito do habeas-corpus. 

O SR. LEOVIGILDO Fn.._GUEIRAS - Só o constrangimento illegal autorisa a 
concessão de habeas-corpu,s. 

O SR. FELISBEILO FREIRE - Sr. presidente, eu não quero me alongar mais na 
analyse do substitutivo do meu nobre collega. 

Quando S. Ex. discutiu hontem o assumpto, extranhou que a commissão de 
constituição, estudando o projecto do Senado fizese um parecer de 5 linhas, entre-
gando á discussão da Camara o mesmo projecto. 

Iste já foi muito bem explicado aqui pelo meu illustre colle'ga o Sr. Alcindo 
Guanabara, que disse que haven,do divergencias entrt;i o nosso pensar e o da com. 
missão do Se.nado a respeito desta questão, entregava á Camara, afim de ella resolver 
como melhor julgasse. 

Eu terei de apresentar juntamente com outros collegas, não como membro 
da commissão de constituição, um substitutivo sobre o estado de sitio ; porque uma 
lei que regule o estado de sitio deve ser uma lei que garanta a ordem publica ; 
porque a não ser isto é melhor apropria Constituição em vigor. (Apoia.dos). 

Todos os escriptores dizem ·que estado de sitio, suspensão de habeas-cOTpus, 
é um direito de necessidade, é insÍincto ele conservação · dos governos; que quando 
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o governo recorre a este meio extremo não póde deixar de sacrificar um pouco a 
liberdade publica, nem podia deixar de fazel-o. 

Portanto o estado de sitio traz implicitamente a creação de tribunal de excepção; 
e eu pergunto, qual foi o paiz <J,Ue suspendeu o habeas-corpu.s ou as garantias consti-
tucionaes e que não creasse tribunaef! de excepção? 

o SR. BERNARDINO DE MENDONÇA - o nosso. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - O decreto do marechal Deodoro creou commissões 

militares. (Trocam-se diffe;rentes cvpa1·tes.) 
Chamo a attenção da Camara. Os pontos que promoveram a divergencia entre 

a commissão da Camara e a do Senado, foram os seguintes: no.substitutivo, a com-
missão cogitou da creação de tribunaes de excepção, cujo funccionamento dar-se-
hia depois que o Congresso cumprisse o disposto no art. 80. O outro ponto de diver-
gencia foi o seguinte : si havia recurso deste tribunal para as justiças ordinarias. 
Sobre este primeiro ponto, n ão houve unidade de opiniões. 

Desde que houve13se recurso para os tribunaes ordinarios, ficava realmente 
annullado completamente o tribunal de excepção. Chamo a attenção da Camara 
para este ponto que é importante. Si me é dado _dar a minha opinião, direi que não 
vejo na nossa Constituição razão que obrigue ao recurso. Appella-se realmente 
para o art. 60, que estabelece o recurso nos crimes politicos. 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. , 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Observo ao nobre deputado que os membros 

da commissão do Senado não appellaram para o art 7 ; e sim para .o art. 60, lettra i, 
que dá direito aos juizes federaes de processar e julgar os crimes politicos. Mas, 
acho que isto não ga.rante © r ecurso. O crime politico que produz commoção intes-
tina e justifica o· estado de sitio, não é o crime p0litico do Codigo Penal e da orga-
nisação da justiça federal ; e me aproveito das palavras proferidas hontem pelo 
nobre deputado para provar isto mesmo. O crime politico' de que cogitou a Consti-
tuição no art. fi(}, é o crime p Ólitico do Codigo Penal conspiração e sedição. O meu 
nobre collega mesmo, hontem1 disse que o Codigo Penal não cogitava da insur-
reição, que caracterisa a con:u;noçã0 e que determina o estado de sitio. Logo, as 
palavras - crime politico -, não podem abranger os crimes do art. 80, que se 
caracterisam pela commoção ir1testina. · 

O codigo p enal, quando trata da QOmpetencia da justiça federal, descreve,:; 
mas não se vê ahi o facto da cqmmoção intestina, é um crime politico especial. 

. N:estas ,condições, este crime, àiverso em si daquelle que é descripto pelo 
direito penal, deve ter tribunal especial para julgal-o, e uma pena. 

C'hamo o attenção da Carrfara para este ponto, porque foi o ponto de diver-
gencia mais séria no seio da commissão. 

Quanto á creação de tribunal, que pela Constituição é da attribuição do Con-
gresso, isto ficou vencido no 1,ieio da commissão; entretanto houve divergencia 
quanto ao recurso que eu e 011tros collegas da commissão, baseados no art. 80, 
contestámos. 

Acabei de demonstrar que o substitutivo, apresentado pelo meu nobre collega 
como uma garantia das liberda,des publicas, está longe de corresponder aos intuitos 
de seu autor. 

Uma lei que trata de regular o est ado de sitio deve attender, não sómente á 
liberdade do cidadão, como dissll o meu illustre collega, mas deve tambem attender 
a uma questão de alto valor, qi:1al seja a ordem publica. 

Tambem não deixo de me impressionar por esse facto. 
O governo dos Estados Uniçlos já suspendeu o habeas-corpu.s; uma vez sómente 

em um seculo de republica ; P!\Ssou pela experiencia ·do facto, como estamos pas-
sando ; entFetanto, o Congresso americano não promulgou lei alguma regulando o 
caso de suspensão de habeas-qorpus. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEfRAS - Está prevenido. . 
O SR. FELISBELLO FREIRE - O que quero dizer é que o legislador americano 

não cogitou de promulgar um~ lei para r egular a suspensão do .habeas-corpus, 
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limitando-se á disposição constitucional, que não deixa de ser omissa e incompleta. 
Preferia, pois, que a Gamara não cogitasse desse assumpto. Limitemo-nos á. 

disposição da Constituição. 
Esta é sufficiente. Tudo mais póde abrir difficuldades. 
Para fundamentar> o que acabo de dizer vou ler um trecho de Bluntschli. (L~.) 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - E' porque o paiz delle tem uma lei muito boa. 
O S:a. FELISBELLO FREIRE - Já vê, Sr-presidente, que o substitutivo do nobre 

deputado pela Bahia, assim corno o projecto do Senado, não garantem a ordem 
publica. 

o SR. ALOINDO GUANABARA - Apoiado. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Nem a liberdade individual. 
o SR. ALOINDO GUANABARA - Apoiado. 
O S:a. FELISBELLO FREIRE - Prefiro o texto da Constituição. 
Sr. presidente, ha uma consideração de grande valor, para a qual chamo a 

attenção da Gamara. Estas leis anodinas, como as denominou o meu illustre collega 
o Sr. Alcindo Guanabara, com o fim de manter a ordem publica e regular a decre-
tação do estado de sitio, são leis que não valem nada. Appellar-se-ha para o senti-
mento democratico. 

Não são leis destas que servem de thermometro aos sentimentos democraticos 
de ninguem. 

Deve-se appellar não só para as ga,rantias pessoaes como para a ordem publica, 
que deve ser a aspiração suprema do governo e dos legisladores. 

(Muito bem, muito bem. O orador é cwrrvprimentado.) 
A discussão fica adiada pela hora. 

SESSÃO DE 4 DE AGOSTO. 

O S. Couto Cartaxo - E', Sr. presidente, digno de reparo, que o projecto 
de lei organica sobre o estado de sitio, que se discute, vindo do Senado, onde 

fora adoptado por grande maioria, não merecesse um pare-
Discussão cer fundamentado, favoravel ou contrario, da commissão 

de constituição, legislação e justiça desta Camara, a qual 
do projecto limitou-se a indicar simplesmente, que elle fosse submettido 

á discussão. 
Parecer, indicação, ou outro qualquer nome que possa ter, vejo-o assignado 

por oito membros da mesma commissão, quatro com restricções e quatro sem alias, 
não respeitando-se as prescripções do nosso regimento, que manda que os projectos · 
iniciados nesta Gamara ou na do Senado tenham parecer fundamentado, quer 
approve-os, quer eme~de-os, quer' regei te-os. 

Não comprehendo, Sr. presidente, o alcance das restricções com que quatro 
membros da commissão de constituição, legislação e justiça assignaram. 

Dous de entre alies, que já se pronunciaram neste recinto acerca do projecto, 
disseram que nii.o o acceitavam por inconstitucional, e, por isso, dev o crer que as 
restricções em seguimento de suas assignaturas indicam a regeição do projecto, e 
que as outras assignatrn•as sem restricções indicam sua approvação. 

Sendo assim, parece-me regimental e de boa razão interpretar-se a egualdade 
de votos pro e contra o pr.ojecto, a qual tivera Jogar no seio da commissão, em 
sentido favoravel a elle pela circumstancia de t.er sido approvado pelo Senado. 
lavrando-se o respectivo parecer. 

E seria ainda mais regimental, que em vista de semelhante divergencia o presi-
dente da commissão pedisse a nomeaçã.o de um outro membro para completal -it, 
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e resolver o empate 'de opiniões 1ácerca do parecer em mataria tão importante . 
(Apoiados.) 

Tudo isso, Sr. pi·esidente, leva-me •a suppôr, que reina divergencia de vistas 
políticas no seio da commissão de constituiçãq, legislação e justiça, a qual em sua 
totaJidade compõe-se de membros da maioria, e justifica o meu reparo, que é tanto 
mais procedente, por quanto se sabe, que a maior.ia desta Camara e do Senado 
tem-se reunido por vezes em Itamaraty para, presente o honrado Sr. marechal 
Floriano Peixoto. a:ccordar sobre a solução dos projectos de amnistia, de appro-
vação dos actos do governo de 10 e de 12 de abril ultimo, e da lei relativa ao estado 
de sitio. 

O SR. ToLENTINO DE CARVALHO - Esta declaração é importante e significativa. 
O SR. COUTO CARTAXO - Parece-me, Sr. presidente, que este projecto vae 

passar pelos mesmos tw·nos, e terá a mesma sorte do projecto de amnistia que, 
iniciado em o principio da sessão no Senado, onde fôra approvado por unanimidade 
de votos em tres dias successivos, veiu tropeçar nesta Oamara, quando todos, sem 
discrepancia de uma só voz, do extremo-norte ao extremo-sul, applaudiam o patrio-
tismo e o desprendimento de partidarismo do ·senado, e esperavam que, actuando 
a nobreza dos mesmos sentimentos no espírito da illustrada maioria desta Camara 
e do honrado Presidente da Republica, os nossos concidadãos, attingidos pelas 
medidas de repressão oriundas do decreto de estado de sitio, dentro de poucos dias, 
estariam restituídos á liberdade, ás familias , e aos amigos. (Apoiados; mu1'to bem.) 

Entretanto, a maioria desta Camara, pensando differentemente da· maioria do 
Senado, entendeu oppôr embargos á passagem do projecto de amnistia, addicio-
nando-lhe a approvação dos actos do governo referentes ao estado de sitio, os quaes 
não podiam ser discutidos e votados conjuntamente. 

Todos inquiriam desta inopinada e brusca mudança de opinião da maioria da 
Camara em opposição á da mátoria do Senado, e ninguem sabia responder, até que 
em a sessãe de 6 de junho se fez a luz com a apresentação, p9r parte de um illustre 
repre~entante de Pernambuco, dessa terra classica da democracia, de um projecto 
confiscador de todas as liberdafies patFias, de um projecto de lei ma.reia! com todos 
os seus horrores. (Apoiados) 

Esse projecto, Sr. preside~te, foi o grito de desi!lusão para aquelles que ainda 
acreditavam na sinceridade do governo com relação á , amnistia dos prisioneiros e 
desterrados políticos. Verdade ou não, se disse então que o honrado Presidente da 
Republica sómente acceitava a amnistia parcial, e não concordaria com a amnistia 
plena sinão depois que estivesse armado com uma lei de excepção, que lhe confe-
risse poderes discricionarios. 

A amnistia, que por vezes tem agitado este recinto, não póde estar dependente 
da adopção de uma lei organica sobre o estado de sitio. A nação, que desde muito 
anceia por ella, já vae impacieiftando-se com tanta demora, já vae acreditando que 
vivemos sob o regimen da força, desse regimen que se impõe á opinião publica e á 
boa razão, desse regímen que impede que nos paizes democraticos haja liberdade 
pratica, que é a honra de sua~ :i:nstittúções e faz a felicidade de seus habitantes. 
(Apoiados.) ' 

Já foram apresentados qu~tro projectos sobre o assumpto que ora se debate;. 
vê, pois, a Camara que· a discu~são do projecto de lei reguladora do estado de sitio, 
de seus substitutivos e emendas consumirá ainda muito tempo, sendo pari;i suppor-se 
que este anno não seja ainda lei, fic~ndo os textos . constitucionaes concernentes 
á mataria sem lei organica e 4 mercê de interpretações caprichosas e arbitrarias, 
dictadas pelas necessidades da política governamental. O que nos cumpre é acabar, 
quanto antes, com esta incandescente questão da amnistia, é votar o projecto de lei, 
como veiu do Senado. Cumprr,mo~ o nosso dever, e o chefe do Poder Executivo 
faça o que entender. (Apoiado~.) · 

Passo, Sr. presidente, a j'lstificar algumas emendas que, sem a preoccupação 
do presente ou de um passado recentissimo, que quasi se confunde com o rnesmo, 
relativo ao assum'pto que se cl13bate, t enho de sujeitar á sabedoria da Caml'ia. 
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Na primeira emenda proponho a substituição das palavras - seg11rança 
pública - do art. 1° do projecto por estas - segurança da R epublica - que são 
as do art. 80 da Constituição. 

Não vejo razão para substituição das palavras da Constituição, sinão no intuito 
de alargar-se a esphera da acção do governo em prejuiso dos direitos da liberdade. 
Elias não teem a mesma siguificacão, 'como parece á primeira vista. O legislador 
constituinte teve em mente attehtados contra a existencia politica da União, contra 
a Constituição, contra a fórma de governo federal e contra a segurança interna do 
paiz, emquanto que attentado contra a segurança publica póde ser traduzido pela 
opposição da Nação, ou de parte della, a uma lei federal ou estadoal, que reputa 
inconstitucional, oppressiva e damnosa, pela resistencia a ordens illegaes, pelo 
pronunciamento de um estado, de uma comarca e de um municipio contra o despo-
tismo de seu governador e de su as autoridades, quer de nomeação, quer electivas. 
(Apoiados ). 

A segunda emenda tem por fim substituir o periodo final do art. l 0 do projecto 
por este : • ' ' 

« A sµspensão destas garantias não attinge os membros do Congresso Nacional, 
salvo o caso de prisão em flagrante. ,, · 

Sr. presidente, acerca desta questão, não só no Senado como nesta Camára, 
ha opiniões inteiramente oppostas, quando ~ntendo que a Constituição por seu 
contexto e em seu espirito não offerece mesmo margem para duvidas. 
· , No aTt. 20, da Constituição foi estatuida a irru:Ilunidade de ·não poder se.r preso 
o representante da nação, abstracção feita da licença da respectiva camara, sinão 
em flagrancia de crime inafiançavel. 

A regra é' que o deputado e senador não podem ser presos sinão com licença de 
sua camara, e a excepção é que podem ser presos em flagrante delicto inafiançavel ; 
portanto, si o pensamento do legislador constitucional fosse, que o representante 
da nação podesse .ser attingido pelas medidas de repressão resultantes da decretação 
do estado de sitio; o teria expressamente declavado, como fel-o com relação a prisão 
em flngrancia de crime inafiaJlçav'el. (Apoiados:" não apoiados. ) 

E por ql,ie não ha excepção de excepção, é absurdo dizer-se que o deputado 
ou o senador póde cahir debaixo da acção do Poder Executivo em as medidas de 
repressão, que elle po,ssa tomar durante o estado de sitio. (Apoiado~. ) 

O SR. FLEURY CURADO - Muito bem ; V. Ex. tem encarado a questão por 
uma face nova. · 

O SR. CouTo CARTAXO - Cada uffi dqs membros das duas casas do Congresso 
Nacional representa uma unidade da·collectividade da representação nacional, uma 
unidade do Poder Legislativo, soberano e independente pela Constituição. Quando 
o Senado ou 'a Camara delibera, sommam-se os votos de cada Uin 'de seus membros, 
e a somma destas parcellas é que decide a especie sujeita ao seu conhecimento, é 
que exprime a vontade de todos. Assim, pois, a independencia do Póder Legislativo 
desappar.ecerá, a soberania da representação nacional estará despedaçada, e o 
Senado e a Camara formarão uma collectividade manca, toda vez que o senador 
ou o deputado puder ser preso por occasião de decretar-se o estado de sitio, medida 
esta de que a politica governamental dos paizes, que teem adoptado esta machin'a 
de compressão, se serve para justificar, sob o pretexto de perturbações internas, 
uma dictatura, que permitta-lht> recorrerá prisão e ao desterro para desembaraçar-se 
de seus adversarios, e até de seus juizes, como succedeu entre nós. (Apoiado,s.) 

A terceira emenda refere-se ao nº 2 do art. 2°, o qual substituo pelo seguinte : 
O desterro para o estado mais proximo que, ou cuja porção ele t erritori0, inclu-

sive <;> Municipio F ederal, fór declarado em estado de sitio, uma vez que não se limite 
com elles. 

E ' preciso, Sr. presidente, apanhar-se o verdadeiro sentido do preceito consti-
tucional, dando ao chefe do Poder Executivo a faculdade de deter e m Jogar não 
des~inado aos réos de crimes communs, ou de desterrar para outr,os sitias do terri-
tor10 nacional, os cidadãos que forem presos duran~e o estado. de sitio. 
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O legislador constituinte, em o meu humilde pensar, teve em vista não só afastar 
esses cidadãos do theatro dos acontecimentos, onde sua presença ;ieria ainda preju-
dicial á ordem publica, como tambem sujeitai-os, logo que cessasse o estado de sitio, 
a responder por seus crimes, estabelecendo, corn:o medidas de prevenção, a prisãõ 
para aquelles que fossem suspeitados ele fuga, .e o deste1To para aquelles a respeito 
de quem não houvesse o mesmo receio de fuga. 

Entretanto, o honradp J;'residente da Republica, nas medidas de repressão 
que tomára contra os nossos concidadãos, em virtude da declaração do estado de 
sitio de abril, assim não entendeu, fez-se de juiz, julgou o crime de uns aggravado 
e o crime ele outros attenuadq, mandou aquelles para fortalezas ou lagares de des-
terro, onde o viver fosse um martyrio, e estes para fortalezas ou Jogares de desterro, 
onde a vida fosse menos penosa, e procedeu nessa selecção por criminoso arbitrio. 
(A poiadoa.) 

UM SR. DEPUTADO - Por perversidade. 
O SR. CouTo CARTAXO - Para impedir semelhante arbitrio, é que lembro a 

conveniencia de precisar-se mais ou menos o lagar do desterro. E para que possam 
ser postas, sem perda de tempo, á disposição da autoridade commun, logo que cesse 
a suspensão das garantias constitucionaes, as pessoas §Obre quem houverem pesado 
as medidas de repressão, offereço aos arts. 5° e 6° a seguinte emenda substitutiva : 

Art. Declarada a suspensão do estado de sitio, cessa a suspensão das garantias 
constitucionaes, sendo immediatamente postas á disposição da autoridade compe-
tente, as pessoas sobre quem recahirem as medidas de excepção. 

Não encontro, Sr. presidente, ent:I'e os preceitos constitucionaes referentes 
ao estado de sitio, artigo algum que se opponha á que, levantado elle, as pessoas 
attingidas por suas medidas de repressão sejam postas á disposição da autoridade 
commun para o summario e 1julgamento de seus crimes, independentemente do 
pronunciamento do Congresso Nacional sobre a procedencia ou improcedencia dos 
motivos, que autorisaram o e,mprego dessa providencia excepcional e violenta. 

Contra esta dou'trina synthetisada na emenda, que sujeito á deliberação da 
Camara, apenas ha o accorda:m do Supremo Tribunal Federal acêrca do habeas-
corpua requerido em favor dos prisioneiros e destêrrados po1iticos pelos actos de abril. 

E' com effeito, uma opinião muito respeitavel, porém, emittida em circums-
tancias especiaes, sob a influencia de agitações de momento, reaes ou ficticias, e, 
sobre tudo, na approximação da reunião do Congresso Nacional. 

Sendo, como é, uma interpretação doutrinal, ella não póde ser anteposta á 
interpretação authentica pelo Podet Legislativo, que póde e deve affirmar a verda-
deira doutrina. . ' 

E a verdadeira doutrina, ~enhores, admittida pela legislação de todos os povos, 
republicanos e monarchicos, é que, uma vez levantado o estado de sitio, cessa incol'\-
tinenti a suspensão das garan~as constitucionaes, e .. 

O SR. FERNANDO SrMAs ~Apoiado; cessa o despotismo dos governos fracos 
e sem opinião no paiz. · 

O SR. CouTo CARTAXO - .. . volta-se ao regimen constitucional, de modo que 
os direitos do criminoso, assi.rri como os do innocente, agora no domi.riio da lei, são 
respeitados e garantidos, perll\Íttindo-se áquelle todos os meios de defesa contra a 
accusação, que lhe foi iniciad!j- durante o estado de sitio. · 

Ao art. 8°, finalmente, oifereço esta emenda substitutiva : · · 
Art. A declaração do estado de sitio, quer pelo Presidente da Republica, 

por si ou seus agentes respoztsaveis, quer pelo Congresso Nacional, terá uma só 
discussão, cuja resolução careçe de sancção, r eunindo-se no primeiro caso, para os 
fins desta lei, o Congresso, independentemente de convocação, 30 dias depois de 
sua decretação. ' 

Nos termos da emenda ant,erior parece, á prima fa.cie, dispensavel a convocação 
do Congresso Nacional, rrias torna-se necessaria para que elle r esolva ácerca da 
decreta.ção do estado de sitio qe conformidade com o disposto no n. 21 do art. 34 da 
Constituição, suspendendo-o !!e assim entender, e caso o Presidente da Republica 
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o não tenha feito, ou mandando que continue, si entender que a segurança da 
Republica ainda corre imminente perigo. E' uma providencia salutar contra a pro-
longação caprichosa do estado de sitio e contra o abuso possível do Poder ExE1cutivo. 
(Apoiados.) 

Proponho tarribem, que a approvação ou rejeição dos actos do governo relativos 
ao estado de sitio, independa da sancção do chefe do Poder Executivo, não só por 
que é contra todos os princípios de direito, que um cidadão, por mais respeitavel 
que seja, possa ser juiz de seus proprios actos, como porque convem evitar delongas, 
quando á salvação da Republica reclama medidas promptas e efficazes. (Apoiados.) 

Desejava, Sr. presidente, pronunciar-me a respeito do projecto substitutivo 
do illustrado representante de Sergipe, Sr. Felisbello Freire, mas succede que, apezar 
ue S. Ex. haver dicto ao terminar seu eloquente discurso em a sessão de ante-hontem, 
que o enviaria á mesa, não foi publicado ainda no Diario do Congresso Nacional. 

Dissera S. Ex. que seu projecto, alem de outras providencias para a garantia 
da ordem publica, creava um tribunal especial para processar e julgar os crimes 
commettidos durante o estado de sitio, e os que com elle se relacionassem. 

Não cabendo-me mais a palavra nesta discussão, aproveito o ensejo de estar 
na tribuna para levanta:r meu protesto contra esse tribunal especial, differente 
talve;i; na fórma, mas igual em os seus effeitos lJ.O tribunal militar do ill'ustre 
deputado por Pernambuco, cujo projecto produzira no espírito desta Camara 
desagradavel impressão. 

Permitta-me o illustre deputado por Sergipe este juízo acerca de seu projecto, 
ainda que antecipado, de que peço -lhe desculpa, e que se origina de suas do.u-
trinas centralisadoras, e, mormente, do rigor com que S. Ex. impugnara o pro-
jecto substitutivo do distincto deputado pela Bahia, Sr. Leovegildo Filgueiras, 
que em proposições, cheias de sabedoria e resumidas com clareza, consubstan -
ciou a verdadeira doutrina democratica sobre a mataria, e sem violação da Con-
stituição, que consagrou á ordem como meio, e á liberdade como principio e fim 
para a felicidade da patria. (Apoiados.) 

Sr. presidente, seja tribunal especial o suggerido pelo illustre deputado por 
' Sergipe, seja tribunal militar disfarçado por aquella phraseologia, elle não poderá 

ser creado senão com a reforma da Constituição pelos tramites estabelecidos em o 
~eu art. 90. 

Pelo art. ôO da Constituição foi estatuida a jurisdicção para summariar e julgar 
os crimes, que houverem motivado a declaração do estado de sitio, e nestes termos : 
" Compete aos juízes e tribunaes federaes processar e julgar os crimas polit.icos. " 

Para justificar a creação de um tribunal especial ou çle excepção, o distincto 
Sr. Felisbello Freire argumentara com o art. 34 da Constituição, que dá ao Con-
gresso Nacional competencia para organizar a justiça federal, e que nesta compe-
tencia está incluida de conformidade com o disposto no art. 55, a faculdade de 
crear um tribunal especial para os crimes commettidos durante o estado de sitio. 

Responderei ao illustre deputado por Sergipe que, si o art. 55 da Constituição 
contêm preceito facultativo, podendo o Congresso Nacional crear juízes e tribunaes 
federaes, distribuídos pelo paiz, quantos julgar necessarios, esta faculdade, quanto 
á creação do tribunal especial, excepto para os crimes puramente militares, lhe 
foi tirada pelo art. 77 da mesma Constituição, que contém preceito taxativo,assim 
dispondo : « Os militares de terra e mar terão fôro especial nos delictos militares. ,, 

Esta é a unica excepção, que a Constituição estabeleceu ao fôro commum ; e 
nas palavras « delictos militares » está implicitamente contida a prohibição de 
crear-se outro qualquer tribunal especial, de modo que os proprios militares, quando 
commetterem crimes de outra natureza, nomeadamente os crimes ·que motivarem 
a decretação do estado de sitio, estão sujeitos ao fôro commum. (Apoiados). 

Revogue-se, por tanto, a Constituição, que na especie, de que se trata, não 
póde ser sophismada, para depois crear-se tribunal especial, tribun(l>l de excepção, 
e mesmo tribtmal militar, si por fatalidade chegarmos até essa situação extrema e 
desgraçada (Muito bem). 
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Que pretende o illustrado representante de Sergipe com essa lei de excepção, 
com esse tribun'al especial, com esse tribunal ,militar ? Manter, como disse ao ter-
minar o seu discurso, a ordem publica, que deve ser a aspiração suprema do governo 
e dos legisladores ? 

De accôrdo com S. Ex., mas não por meio de lei de excepção, que não tem 
senão força momentanea. Illude-se o governo fraco, que imagina prolongar sua 
existencia com poderes extraordinarios, porque sua vida de violencias e de irres-
ponsabilid11de o estragará cada vez mais (Muito bem). 

Prefiro, Sr. presidente, um poder que confessa o perigo, que correm as insti-
tuições, para reclamar leal apoio deante das Camaras, a um poder que, morto de 
medo, despedaçando a legalidade, quer defeJ:\der-se por meio de medidas oppres-
soras, vexatorias e mesqu.inhas. (Apoiados . ) 

Si temos sob os pés ~m volcão revolucionario, si estamos ameaçados de uma 
guerra civil, pertence á sabedoria do Congresso NacionBJI, e ao patriotismo do chefe 
do Poder Executivo, desprendido de todo sentimento partidario, dar por rrieio de 
leis, garantidoras da liberdade das pessoas e da ordem publica, sahida vasta e 
suf'ficiente á .Java, que ferve sob nossos pés, e conjurar o mal, que está impendente; 
mas, receemos, fazendo uma lei odiosa sem ser util, substituir o actual estado de 
cousas por um outro, que faça esquecer o primeiro ; receemos que a posteridade 
possa exprobar-nos, que aos funeraes da monarchia deposta, a liberdade de nossos 
concidadãos foi immolada para _servir de hecatombe. (Apoiado; muito bem, muito 
bem. o orador é felicitado pelos seus collegas.) 

Veem1 á mesa, são lidas, apoiadas e postas ccinjunctamente em discussão, as 
seguintes Emendas ao proiector do Senado n. 66 A . 

Ao art. 1°. - Substituam-se as palavras - segurança publica - por estas -
segurança da Republica. 

Emendas Su~stitua-s~ tambem o peri~do ~ai p~lo seguinte : 
« A suspensao destas garantias nao attmge os membros 

do Con,gresso Nacional, salvo o caso de prisão em flagrante. " 
Ao art. 2°. - Substitua-sEl o n. 2° 'pelo seguinte : 
« 2°, o desterro para o es~ado mais pro~imo daquelle que, ou cuja porção de 

territorio, inclusive o Municipio Federal, for declarado em estado de sitio, uma 
vez que não se limite com ellet,1. " 

Aos arta. 5° e 6°. - Subst\tuam-se pelo seguinte : 
« Art. Declarada a StfSpensão do estado de sitio, cessa a suspensão das 

garantias constitucionaes, sen4b immediatamente postas á disposição da autori-
dade competente as pessoas soqre quem recahirem as medidas de excepção. » 

Ao art. 8°. - Substitua-se pelo seguinte : 
« Art. A declaração do estado de sitio, quer pelo Presidente da Republica 

ou seus agentes responsaveis, quer pelo Congresso Nacional, terá uma só discussão, 
cuja resolução carece de sancção, reunindo-se, no primeiro caso, o Congresso, inde-
pendentemente de convocação,para os fins desta lei,30 dias depois de sua decretação. 

S. R. - Camara, 4 de agosto de 1892. - Couto Cartaxo. 

O . Sr. Gonçalves Chav~s. - Sr. presidente, muitas das considerações que · 
tinha de aventar sobre o projeoto em discussão já se acham, em parte, prevenidas. 
pelo nobre deputado por Sergipe e, em parte, pelo nobre dep1:1tado pela Bahia, na 
critica que instituiu sobre o me~mo projecto. 

Impugnando-o tambem com toda convicção, Sr. presidente, acceito o substi-
tutivo do nobre deputado pel13- Bahia com as restricções constantes da emenda 
que formulei e que vou ter a 1lonra de apresentar á Camara. 

Sr.- presidente, o nobre deputado por Sergipe, combatendo o substitutivo do 
meu ilustre collega pela Bahia, encetou o seu discurso contestando a origem hiato· 
rica que attribuiu á instituição do estado de sitio aquelle illustre representante. 
Disse S. Ex. que o estado de sitio não é uma creação do direito publico francez, 
mas sim da antiga política ro9ana. 
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Entendo com o nobre deputado por Sergipe que o estado de sitio, como poder 
que collocava, em nome da salvação publica, á mer~ê de um dictador, os diveitoil 
dos cidadãos, que os despojava de todas as garantias, conferindo ao chefa:) da nação 
a mais absoluta autoridade, vae buscar a sua origem nas instituições políticas do 
povo roma!!-º· . 

Na emergencia de graves perigos para a patria, os romanos tinham umá for-
mula, não para autorisar medidas puramente preventivas, caveant consules, mas 
medidas repressivas sem restricções ao poder publico. - Dont O']Jeram conBulM, 
ne quid Respublica detrimenti capiat. 

Entretanto, essa instituição, definida, como se acha no direito publico moderno, 
tem, incontestavelmente, a sua origem no direito francez : prende-se ao regímen 
constitucionat, desconhecido dos povos antigos, no qual se discrimina direitos e 
deveres dos cidaàãos do estado, constituindo para aquelles garantias de ordem 
política e civil, contra as quaes, só, em circumstanci13-s anormalissimas e de grave 
perigo publico, é licito ao poder attentar, não de modo absoluto, mas com as limi-
tações que a lei consagra. (Apoiados.) 

No organismo social, quando delle se apoderam pe'i:turbações que o ameaçam 
de decomposição, o estado de sitio actua, como remedia extremo, do mesmo 
modo que o veneno no organismo animal, ameaçado de morte (apoiados).Não é 
um meio natural de governo, coroo parece se affigura ao nobre deputado por Sergipe. 

E, Sr. presidente, com a amplitude que o projecto, vindo do Senado, dá a essa 
instituição, ella constitua verdadeira calamidade publica, que não póde ser tolerada 
pelo paiz; que o deshonra (apoiados) e que a Camara dos Deputados deve afastar, 
custe o que custar. (Apoiados.) 

Sr. presidente, a suspensão de todas as garantias constitucionaes, por mais 
angustiosos que sejam os reclamos da ordem publica, não tem justificação no 
direito, na razão política e nos proprios interesses da sociedade, que não precisa, 
para salvar-se, de convert.er a liberdade em escravidão, na qual a dignidade do 
cidadão, os seus direitos, que são a razão e o fundamento das organizações 
sociaes, desapparecem para dar lugar ao espectaculo aviltante de uma nação de 
joelhos aos pés de um despota (Apoiados ; muito bem.) 

O estado de sitiei, qual é instituído no projecto, determina uma.decapitação, 
uma degradação da sociedade, que desce 11-baixo dos povos barbaras. Estes são 
instrumentos passivos, inconscientes do despostimo, a que obedecem, muitos 
vezes, com heroísmo, eroquanto que os paizes organisados constitucionalmente 
teem a consciencia dos direitos e da dignidade humana. (Apoiados.) 

Semelhante instituição, como está delineada no projecto, é de tal ordem amea-
çadora, que devemos combatel-a com roasctilo esforço, em nome da salvação pu-
blica; ella faz cahir a sociedade das lu:mill.osas regiões do direito para os antros 
escuros da tyrannia, onde a personalidade do homem é apenas uma sombra. (Muito ' 
bem.) 

Sr. presidente, . o substitutivo formulado pelo meu nobre amigo deputado 
pela Bahia modifica profundameilte o projecto, que foi votado pelo Senado e que 
a illustrada commissão de constituição, legislação e justiça apresentou coro resal-
vas, que o tornam peior, ao conhecimento da Camara. (Apoiados.) 

Mas, Sr. presid~nte, si em geral acceito o substitutivo do nobre deputado, 
abstracção feita de certas medidas, que procurarei corrigir por meio de emendas, 
não posso, entretanto, acompanhar S. Ex. nos consideraD;dos com que fundamen-
tou o mesmo substitutivo ; e neste· ponto estou de pleno accotdo com a contesta-
ção feita pelo illustre deputado por Sergipe. 

O estado de sitio, tal como foi instituído pela Constituição da Republica, não 
póde soffrer a distincção que fa.z o nobre deputado, autor do substitutivo. 

Não po.demos, em face do artigo 80 da Constituição, que define os caracteres 
do estado de sitio, admittir como politico tão sómente aquelle que é determinado por 
emergencia de grave comrooção intestina, deixando ás leis militaI'es a regulamen-
tação do estado de sitio, declarado em virtude de uma aggressão extrangeira. 
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O nobre deputado apresentou esta doutrina, como sendo a ultima conquista 
da direito publico moderno, e baseou-a na opinião de um illustre publicista italiano, 
o Sr. A.rengio Ruiz. 

Sr. President.e, o estado de sitio é uma instituição de direito publico interno 
e organisa-se, modela-se em cada paiz, consoante ás circumstancias que · sohrfl elle 
actuam ; é uma instituição que se cria com modalidades diversas nos diversos 
paizes que a teem organisado. 

O que é verdade, Sr. Presidente, é que ella, como se acha definida entre nós, 
niio é sinão a mesma que existe na Inglaterra e nos Estados Unido~, com a denomi-
nação de suspensão de habeas corpus (apoiado), divergente, por conseguinte, em 
pontos fundamentaes, de suas similares em paizes da Europa, mesmo em outros 
paizes da America. 

Mas, Sr. presidente, essa distincção entre estado de sitio político e estado de. 
sitio militar, apoiada na opinião do notavel publicista italiano, tem a sua origem 
historica no direito francez 

Com effeito, a lei de 10 de junho de 1791 e bem assim o decreto de 24 de junho 
de 1811, autorisando e regulamentando o estado de sitio nas praças de guerra e nos 
portos militáres, tiveram em vista; principalmente, operações militares, nos casos 
de guerra extrangeira ou .nas fronteiras. 

Mas a lei de 10 do fructidor ampliou o estado de sitio ás communas do interior 
em que se desse rebellião, e a lei de 10 de agosto de 1849 comprenhendeu os dous 
casos, pois attendeu « a eminente perigo para a segurança exterior ou interna "· 

Alguns publicistas distinguem o estado de sitio em civil e de guerra, conforme 
elle é determinado por commoção intestina ou por invasão inimiga. 

Si a distincção que o nobre deputado, autor do substitutivo, estabelece, 
não passasse de uma definição escolastica, si não sahisse dos domínios .da theoria, 
seria ella indifferente mas tem 

1 
consequencias praticas, que a tornam naceitavel1 

porque cria rigores não autoris,ados, restricções que a Constituição não consagra. 
Eu o demonstrarei depois. 

E , Sr. presidente, sob o pop. to de vista, do qual não nos podemos afastar, isto 
é, estudando o estado de sitio, como está instituído entre nós, chegamos á con-
vicção de que o art. 80 da Comitituição da Republica deu ao estado de sitio, ou se 
trate de grave commoção inte!;jtina ou de aggressão estrangeira, o carlj.cter poli-
ti co. 

De feito, a suspensão das garantias constitucionaes só pode ter Jogar pelo 
Congresso ou pelo Poder Execµtivo, quando o exigir a segurança da Repul:j.lica, 
quando, por conseguinte, perig\Y' com as instituições políticas a patria. 

Eis ahi bem determinado p caracter politico dessa instituição. (Apoiados..) 
Os seus effeitos immediatos são de ordem administrativa, são medidas de 

alcance político, de caracter repressivo e não punitivo, em defesa da ordem publica, 
e como taes são conimu:ns a uma e outra emergencia. · 

Dahi a falsidade da doutrina que attribue exclusivamente ás leis e jurisdic-
ções militares regularem o estadp de sitio, no caso de aggressão extrangeira, fazendo 
sómente depender de lei ordinaria o caso de commoção intestina. 

Não temos outras jurisdic9ões militares sinão as que consagra o art. 77 da · 
Constituição; e são tribunaes que julgam, applicam penas, medeante processo 
especial ; os tribunaes ordinariqs julgam com formulas mais amplas, mas. as · deci-
sões de uns e de outros são seD".tenças, e não decisões de ordem administra~iva ou 
policial. · 

Si, como quer o nobre deputado pela Bahia, as leis e tribiinaes militares dis-
pensam a regulamentação do e11tado de sitio, no caso de guerra extrangeira, é que 
essas leis e tribunaes estendem-se a todos os cidadãos, e os crimss políticos são 
equiparados aos crimes militares ; mas isto é contrario á Constituição, que creou 
tribunaes militares sómente para militares e em crimes militares, e a suspensão de 
garantias, em nada invertendo a competencia das jurisdicções constitucionaes, 
só dá Jogar á detenção e ao desverro, como medidas de repressão 
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Eis porque eu dizia que a doutrina do nobre deputado traz restricções, que 
a Constituição não previu. (Apoiados.) 

Sr. presidente, parece que nesta questão reina certa confusão de idéas. E' 
preciso que, no estado de sitio, se discrimine a parte penal e a parte politica. E' esta 
ultima que uma lei organica tem de regular; a parte penal pertence aos tribunaes 
civis ou militares, segundo a competencia de uns e de outros. Ora, a parte politica 
tem a mesma extensão, quer se trate de suspensão de garantias, em consequencia 
de commoção intestina, quer sejá ella determinada por aggressão extrangeira. 

Demais, o nobre deputado pela Bahia deve pondera:ç que, circumscrevendo 
á esphera das leis militares o estado de sitio, quando determinado por guerra 
extvangeira, amplia a disposição constitucional, equiparando, para os effeitos 
respectivos a guerra defensiva, que é a unica para a qua:l a Constituição concede 
suspensão de garantias, á guerra extrangeira que não fôr defensiva, 

A phrase " aggressão extrangeira » refere-se a guerra de defesa, ao caso de 
invasão inimiga. 

O SR. EPITACIO PESSOA - Apoiado. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - E' esse o sentido de semelhante phrase. A antiga 

constituição do irnperio, a constituição portugueza, a americana, a prlJ;SBiana e a 
lei ingleza, todas fallam em - invasão inimiga. (Apoiados ) 

Feito este reparo ao substitutivo do nobre deputado pela Bahia (e neste ponto 
mandarei uma emenda) passo á analyse do projecto do Senado. 

Sr. presidente, a extensão ampla que o art. 1° do projecto reconhece ao Con-
gresso e confere ao Poder Executivo, attribuindo-lhes o direito de suspender todas 
as garantias constitucionaes, que não são outra cousa mais que os direitos do 
homem, não póde ser, por temeraria, devidamente verberada. (Apoiados.) 

E' uma enormidade que não encontra simile, em nenhum paiz civilisado. 
(Apo1:ados.) 

E' de tal ordem essa disposição que a ser convertida em lei, penso, Sr. presi-
dente, que só ficará no Brazil o cidadão que não puder emigrar. 

o SR. EPITACIO PESSOA E OUTROS SRS. DEPUTADOS - Apoiado. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Vou dar-me ao trabalho, e peço desculpa aos 

meus illustres collegas, de, em resenha e rapidamente, passar em revista, nesta 
parte, as constituições européas e da Amarica. 

Em nenhuma dellas, mesmo nas mais autoritarias, naquellas em que a liber-
dade é mais sacrificada, passou pela mente do legislador ampliar a acção do despo-
tismo até á suppressão da dignidade humana, sem a qus.l á impossivel viver. 

o SR. EPITAOIO PESSOA E OUTROS SRS. DEPUTADOS - Apoiado, muito bem. 
· O SR. GONÇALVES CHAVES - Senhores, ha constituições que negam absolu-

tamente o direito de suspensão de garantias por ellas consagrados. f 

E' assim que a Constituição da Roumania, uma das mais medernas, no art. 138, 
prohibe que se possam suspender, em parte ou na totalidade, as garantias co:nsti-
tucionaes : da mesma maneira dispõe a Constituição do Luxemburgo, no art. 113. 

O SR. EPITACIO PESSOA - A da Servia tambem não admitte. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - A da 'Servia tambern. 
A antiga constituição do imperio que, em muitos pontos, nos poderia servir 

de modelo, como monumento de liberdade, no art. 179 § 35," admitte, em caso de 
rebellião e invasão inimiga, si a segurança do Estado exigir, a suspensão, por tempo 
determinado, de algumas formalidades que garantem ci liberdade individtual. São 
algumas das garantias que se referem á liberdade individual; é o caso da Inglaterra 
e dos Estados Unidos, como depois mostrarei. 

A constituiçãó do imperio allemão manda vigorar a lei prussiana de 4 de junho 
de 1851. · 

O art. 111 dB1 Constitul.ção prussiana, que não é das mais liberaes do mundo 
civilisado, diz : «No caso de guerra ou invasão póde ser momentaneamente suspensa 
a applicação (determina os direitos que podem ser suspensos) do art. 5° ao 7°, 
de 27 a 30 e 36 da constituição, que são : liberdade individual; inviolabilidade do 
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domicilio; o julgamento pelo juiz proprio; a liberdade de manifestação de pensa-
mento pela pailavra, pela imprensa, etc.; a liberdade de reunião e a não intervenção . 
ela .força armada para repressão de motim e desordens intei;iores, sinão a requisição 
da autoridade civil. 

O SR. EPITACIO PESSOA - E isso dá-se em um paiz de governo militar. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - E' verdade, em um paiz que ainda representa o 

feudalismo. 
A constituição austríaca tambem só autorisa a suspensão teinporaria, sob a 

responsabilidade do governo, dos seguintes direitos (lê) : - Liberdade individual; 
inviolabilidade elo domicilio; segredo das cartas; o direito de petiç'ão; o direito de · 
reunião. 

A constituição da Hespanha, art. 17, autorisa sómente a suspensão das garan-
tias seguintes, reclamando a segurança do Estado em circumstancias extram·di-
narias (lê) : prisão sem mandado do juiz competente e sem as formalidades legaesl; 
inviolabilidade do domicilio; segredo de correspondencia postal; liberdade de 
reunião, de associação, de emittir opinião por palavra· e pela imprensa . 

O SR. EPITACIO PESS0A - E logo após ha uma disposição que prohibe a sus-
pensão de qualquer outra garru1tia que não as especificadas, · 

O SR. GONÇALVES CHAVES - E' exacto. 
A constituição portugueza, art. 145 § 34 (copia litteral da Constituição brazi-

leira) autoriza apenas a suspensão de algumas formalidades que garantem os direitos 
individuaes e, note-se são os direitos individuaes e não politicos 

O SR. EPI'.llACIO PESSOA - ,Apoiado. 
O SR. Ç}ONÇALVES CHAVES - A constituição da Servia, no art. 38 determina 

que póde dar-se temporariamente suspensão das seguintes garantias (lê ) : liberdade 
individual (art. 27) inviolabilidade do domicilio, (art. 26) liberdade da,palavra e 
d~ imprensa (art. 32) e o art. 1111 relativo a competencia dos tribunaes. 

A constituição argentina tfaz o texto da nossa. 
G S:RI. EPI'.l.'AOIO PESSOA - Ainda ha uma consideração e é que a constituição 

argentina traz a suspensão da~ garantias no mesmo capitulo em que trata d0s 
direitos i.p.dividuaes. , 

O SR. GoNÇAINES CHAVES -- Essa constituição dá a maior latitude e, todavia, 
resguarda certas g_arantias. 

A constituição americana, 13ecção !:l do art. 1° n . 2, só autorisa a suspensão do 
habeas-corpus, isto i', de direito~ que affeetam a liberdade individual, 

A lei marcial ingleza é a mesma cousa, só concede a suspensão do habeas-
corpus. 

A lei !ranceza de 9 de agpsto de 1849, decretada para salvar a França da 
voragem do socialismo, limit.a i3' acção da ~utoridade militar, a fazer pesquizas e 
dar buscas na casa do cidadão; a afastar os suspeitos e os individuos não domici-
liados nos Jogares do sitio; a Ofdenar a apprehensão e seque_stração de armas; a 
prohibir as publicações e reuniões de natureza a excitar ou entreter a desordem. 

Senhores, para não ir mais longe, abusando da vossa attenção (não apoiados), 
concluirei este estudo rapido, le~')'.lbrando a lei brazileira de 18 de setembro de 1851, 
denominada em tempo - lei « 0orta cabeças ». ' 

Pois bem, el!a só au.torisav<J-, em caso de guerra,' a suspensão dE! certos direitos; 
instituia t r ibunaes ordinarios, de juizes togados, com toda,s as garantias de processo, 
para o julgamento de paizanos; permittia ao governo, conforme a necessidade das 
operações militares, afastar os individuos cuja presença fosse perigosa; prohibir 
publicações e reuniões, capazes d ,e favorecer o inimigo, excitar ou'manter a desordem. 

Vê-se, portanto, Sr. presidente, que, em todas as constituições dos povos cultos, 
a suspensão de garantias affeota apenas alguns direitos, que são considerados 
incompativeis com a conservaçiio da ordem publica, em circumstancias excepcio-
naes e, mesmo assim. esta susp13nsão é momentanea. Em nenhuma dellas chegou-
se até ao confisco, segundo a doµtrina do governo e de seus publicistas. (Apoiados) . 

Sr. presidente, é singular e~ta exc1mtricidade, em que o Senado brazileiro quer 
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00llocar o nosso paiz, fazendo uma lei que poderia produzir inveja e servir de modelo 
aps povos centraes da Africa e ao regimen mais despotico da Asia. ( A.poiados; 
muito bem.) 

E,notai ainda, senhores, que o projecto do Senado amplia as condições em que 
o Poder Executivo póde declarar o estado de sitio. 

A Constituição diz : « quando o exigir a ·segurança da Republica e correr a 
patria imminente perigo '" o projecto serve-se da phrase : « exigindo-o a segurança 
publica'" phrase que não define e que, vaga como é, póde ser interpFetada a capricho 
do Presidente da Republica; uma simples arruaça determinará, ao talante do 
governo, a suspensão de todas as garantias constitucionaes. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO E OUTROS SRS. DEPUTADOS - Apoiado, muito 
bem. 

O SR. GdN.ÇALVEs CHAVES - •Sr. presidente, o exame da nossa Constituição 
convence de que o estado de sitio s© autorisa a suspensão de garantias que af,fectam 
a liberdade individual. (Apoiados.) 

E' esta a intelligencia, o sentido do texto constitucional. O § 20 do art. 80, 
que limita á detenção e ao desterro as medidas de excepção, refere.se tanto ao 
Congresso como ao Poder Executivo. ( Apoiados e n(io apoiaclos. ) 

Nosso legislador cónstituinte obedeceu, incontestàvelmente, a uma corrente 
de opinião, que veiu do imperio e que .t'ranspoz o valo aberto pela revolução entre 
o antigo e o novo regimen. Essa onda se impoz á Republica, como uma re.stricção 
ao poder, como uma tradição da liberdade. 

Toda a Camara sabe que a constituição abolida só permittia a suspensão de 
algumas form111idacles, que garantem a liberdade individual. 

E essa doutrina era bebida no regimen inglez, que os estadistas do imperio 
tinham o vezo de imitar, menos quanto á centralisação administrativ01, que se 
inspirava no regimen francez. Ora, na Inglaterra, a 1suspensão de garantias não é 
sinão a suspensão do habeas-cor71us .. 

Nos Estados Unidos do Norte a suspensão de garantias se limita á suspensão 
do habeas-corpus ; e é nas instituições americanas, que transplantamos para o 
Brazil, onde vamos buscar a intelligencia, a interpretração das disposições consti-
tucionaes da Republica. Mais uµi.a fonte. 

Esta interpretação deriva-s'e, portanto, das origens historicas e tambem da 
razão politica, que não reclama excepções excusadas para a manutenção da ordem 
e da paz publica. (Apoiados.) , 

Neste sentido, Sr. presidente, offereço uma emenda ao art. 13 do substitutivo, 
substitmindo-o até ao § lº pelo seguinte. (Lê.) 

Restrin.jo as faculdades que esse artigo confere aos Poderes Legislativo e 
Executivo. 

A minha emenda é simplesmente a cópia do art,, 9 da lei franceza de 9 de agosto . 
de 1849, cujas disposições• assignalei. 

Muito de industria, Sr. presidente, invoco essa lei, cuja razão de existencia é 
conhecida de toda a Camara, lei que tinha por fim dar força ao governo presidencia;l 
para co~bater o movimento socialista, ameaçador nos dia.s de junho de 1848, e 
que continuava fazendo projectar-se a sombra sinistra do phalansterio sobre as 
classes con.servadoras da França• e a burguezia cle toda a Europa. Pois bem; essa 
lei é infinitament.e mais liberrul que o projecto em discussão ! 

O SR. EPITACIO PESSOA. - Isso mostra que nós vamos correndo vertiginosa-
mente no caminho do progresso e da l,i.berdade. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Pois não! Mas aquella lei, apezar d11 exprimir no 
seu artigo non.o as garantias que podiam ser suspensas, todavia no art. 11 contém 
a disposição que passo a ler : 

« Os· cidadãos, não obstante o estado de sitio, continuarão a exercer todos os 
direitos, cujo goso não fo11 suspenso pelo artigo imtecedente. » 
. . Acho conveniente seguir os mesmos passos dó legislador francez, e essa é a 

razão por que apresento a seguinte emenda additiva uo substitutivo (l,.§) : 
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O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre deputado que está terminada a hora 
da Ia parte da ordem do dia. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Sr·. presidente, eu confesso a V. Ex. que não 
estou em metade do meu discurs0 ; mas, si V. · Ex. perru.itte, eu resumirei. 

O SR. PRESIDENTE - Na fórma dos precedentes a mesa terá para com o orador 
a tolerancia precisa para que V. Ex. resuma o seu discurso. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Agradeço a V. Ex. Outro ponto do art. 1° de 
prnj ecto, Sr. presidente, é aquelle que diz respeito ás immunidades parlamentares, 
que o mesmo proj ecto não r espeita. 

Sr. presidente, a violação das immunidades parlamentares, é mais uma dispo-
s ição reaccionaria e revolucionaria que o projecto consagra. (Apoiados.) 

As immwiidades dos representantes da nação não são privileg ias pessoaes, 
mas predicados, prerogativas inherentes ao corpo legislativo, como orgão d a 
soberania naciona.I. (Apoiados .) 

Eliminai essas immunidades e desaparecerá a organisação politica que temos. 
(Apoiados.) 

A suspensão de garantias só póde affectar direitos individuaés e nunca os 
poderes politicos (Apoiados). 

Esta questão, Sr. presidente, foi lucidamente discutida pelo nobre deputado 
pela Parahyba, como aliás o são tüdas aquellas de que S. Ex. se occupa; foi bril-
hantemente sustentada e demonstrada nesta casa a verdade da doutrina .que enun-
ciou e S. Ex., a quem diversos ·0radorés succederani em sentido contrario, S. Ex. 
teve como ainda tem a sua argumentação de pe e bem viva na memoria de todos 
nós (Apoiados.) · 

Sr. presidente, basta uma só consideração : si as immunidades parlamentares 
não são respeitadas, pergunto a V. Ex. o que é feito do Congresso Nacional em 
frente do chefe do Poder Execurivo? (Apoiados) 

Si o Congresso Nacional é qjle tem, originariamente, a faculdade de suspender 
as garantias constitucionaes, e si o Poder Executivo, só em circumstancias muito 
especiaes e ná ausencia do Congresso, póde accidentalmente exercer esta funcção, 
r eportando-a immediatamente a p poder que recebeu a delegação plena da nação; 
si o Congresso neste particular é o juiz do acto do · Presidente da Republica, si é 
ao Congresso que elle 1íem de prestar conta minuciosa, plena do seu procedimento, 
como conferir-lhe o poder de annl11lar a acção fiscalisadora do Congresso? (Apoiados). 

Poderia o Presidente prepaFar a approvação do estado de sitio, ainda quando 
decretado fóra das altas conve!fiencias políticas e da autorisação constitucional. 
(Apoiados.) 

Dizia o conde de Cavour qu\l com o estado de sitio qualquer aventureiro póde 
manter-se no geverno de uma n11ção. O que pensar si essa •faculdade perigosissima 
levar no bojo o direito de e1imin!J'r o Congresso? (Apoiados.) 

E', pois, incontestavel que a~ immunidades parlamentares conferidas ao Poder 
Legislativo, que tem de julgar da legitimidade do estado de sitio, quándo declarado 
p elo Poder Executivo, não podem ficar á mercê do Presidente da Republica e não 
podem, portanto, ser compreher~didas no acto da decretação do estado de sitio. 
(Apoiados.) 

O SR. EPITAOIO PESSOA - Querem implantar a dictadw·a como norma de 
governo. Esta é que é a verdade. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Mas diz-se, Sr. presidente, os representantes da 
nafyãO podem conspirar e o Poder Executivo ha de sentir-se desarmado para manter 
a ordem e paz publica? Não, quando se dá a suspensão de garantias por commoção 
intestina, entende-se, e está no substitutivo do nobre deputado e na Constituição, 
entende-se que é uma grave comrpoção, que põe em perigo a segurançadaRepublica .. 

Trata-se de uma insurreição; e nesse caso, pergunto: o que está disposto a respei -
t o das immunidades p arlamentares não garante perfeitamente a ordem publica ? 
Certamente que sim ; porque os deputados e senadores podem ser presos em fia. 
grante delicto de crimes inafiançaveis, e crime inafiaciançavel é a insurreição e 
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todo o acto que puzer em perigo as instituições (apoiados), conforme está definido. 
nos diversas hypotheses do Codigo Penal. 

O SR. EPITACIO PESSOA - Nós, por consequencia, não apregoamos a irrespon-
sabilidade dos d eputados, como se diz por ahi. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Sr. presidente, passarei muito rapidamente sobre 
outros pontos do projecto para abordar a materia que me parece mais impor-tante. 
E' assim que acceito integralmente todas a.<; consideraçõi;is feitas pelo nobre deputado 
pelo estado da Bahia, com relação ao art. 3°, isto é, quanto á convocação immedita 
do Congresso, logo que o Poder Executivo decretar o estado de sitio. Declarado 
este, ipso facto , está convocado o Congresso ; a não ser assim poderia dar-se o caso 
que longos mezes se escoassem e que os cidadãos incluidos nas medidas de excepção, 
- detenção ou desterro, estivessem a cumprir verdadeiras penas, sem que o Con-
gresso tivesse julgado da legitimidade do estado de sitio. 

A propria lei franceza de 49, que não cessarei de invocar, porque não é nem 
modelo de liberdade ,nem de respeito aos direitos dos cidadãos, considera convocado 
o corpo legislativo francez com a. declaração de sitio em Pariz, ipso facto. Concordo, 
por conseguinte, com as restricções estabelecidas no substitutivo d0 nobre deputado 
pelo estado de Bahia, segundo o qual, dado o estado de sitio, o Congresso fica convo-
cado de pleno direito para 30 dias depois. , 

O SR. ALCINDO GUANAB>l.RA - Nesse ponto estamos todos de accordo. 
o SR. GONÇALVES CHAVES - Arts. 5° e 6°. Sobre esta parte limitar-me-hei a 

recordar a argumentação vailente do nobre deputado pelo R.io de Janeiro. 
S. Ex. com mão fü·me; com traç0s indeleveis, dem0nstrou que essas dis)Dosiçõe!', 

a passarem, converteriam esta nação em um rebanho de carneiros, em um bando 
de escravos. 

S. Ex, com razão fez sentir que isso importaria a usurpação do Poder Judiciaria 
pelo Poder Executivo e pelo Legislativo, que aipplicariam penas. E, Sr. presidente, 
nullificado o' Poder Judiciaria cessa toda a segurança para os direitos do homem. 
E ' a ao berania do Poder J udiciario inglez que torna na grande nação anglo-saxonia 
inabalavel a fé no direito, o que fazia © lord Chataim exclamar no parlamento : -
A casa d© cidadão inglez é uma fortaleza, não porque a cerquem fossos ou obras de 
defesa : póde ser uma choupana : o vento alli penetra pelas fendas das paredes, a 
chuva pelo te.cto apodrecido, mas o rei não póde penetrar. (M11.tito bem). 
. Entretanto, 811. presidente, si applaudi o nob11e deputado pelo :i;tio de Janeir0 
na serie luminosa de considerações com que combateu as doutrinas dos arts. 5° e 6º 
do projecto, sinto estar em completo desaccordo oom S. Ex., quando, peza-me 
dizei -o, contraditando a si propr,io, considerou como conseqµencia necessaria do 
estado de sitio a existencia de tribunaes de excepção, de juntas militares, para o 
julgamento dos implicados nos acontecimentos, que determinarem a suspensão 
de garantias. 

Sr. presidente, essa creação abo:mihavel recorda uma das epocas mais cheias 
de perigos para a liberdade, no seculo actual ; essa creação .appareceu pela primeira 
vez no decreto im.perial de 24 de dezembro d!l 1811. E ' um invent.o do genio despotico 
e dominador de Napoleão I. 

Era-lhe preciso armar-se em todos os sentidos para a campanha da RussiR ; 
e do cerebro do moderno conquistador surgiu esse instrumento de obediencia. 

Semelhante creação é a mais temerosa, a mais funesta e detesteval para RS 

liberdades de um povo. 
O SR. FRANCISCO SoDRÉ - Apoiado : são os tribunaes de sangue do duque de 

Albano Flandres. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - E' uma instituição hybrida, incapaz de satisfazer 

aos reclamos da justiça. Não é tribunal judiciario, nem francamente commissão 
de salvação publica : mascara-se com o nome do tribunal militar para exercer as 
vinganças de um partido vencedor e intolerante ou servir ás paixões sanguinarias 
de um .despota. Não tem esses tril:)unaes a isenção da justiça calma, desinteressada. : 
o individuo desapparece em face do que as conveniencias d·a occasião denominam 
-interesse do Estado. 
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A Constituição repelle semelhante instituição. 
Em verdade, si no estado de sitio as medidas que a Constituição autorisa São 

de orde.m administrativa ou poliGial e não penaes ; si os factos que o determinam, 
considerados crimes, hão de ser julgados pelos tribunaes, si só podem existir os 
tribup.aes que a Constitwção creou, a saber, os tribunaes judioiarios ordinarios, 
os tribunaes militares permanentes para os officiaes de terra e mar, nos crimes 
militares, e o juízo :Político do Senado, é visto que as juntas militares, de quBll-
quer modo que sejam constituídas, são inconst.itucionaes e nada teem a fazer no 
regímen da suspensão d.e garantias. (Apoiados.) 

Cessado o estado de sitio, só resta a punição dos. culpados, o seu julgamento; 
e este, observara Charamande, requer todas as garantias. E' a vez da justiça. 
(Apoiados,) 

Sr, presidente, eu vou prejudicando à discussão de certos pontos que considero .. . 
O SR. FRANcrsoo SoDRÉ - Mas está discutindo de um modo muito brilhante. 
O SR, GoNçALvEs CHAVES - ... secundariÓs ... 
O SR. ANDRÉ CAVALOANTI - Está discutindo perfeitamen~e bem, 
O S'a. GoNÇALVES CHAVES - .. , para encarar ainda que perfunctoriamente 

uma outra questão, que julgo do maior alcance no nosso mecanismo político. 
Disse o nobre deputado pelo Rio de Janeiro que, antes do pronunciamento do 

Congresso sobre o estado de sitio, não era licito ao Poder Judiciario delle tomar 
oonhecimento sob nenhum ponto de vista; que era esta a interpretação soberana 
dada pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

E'mais uma doutrina que carece de ser contrastada com vigor para que não 
vingue em nosso paiz, como precedente funesto. (Apoiados.) 

Sr. presidente, estou de accordo que na permanencia do estado de sitio, o Poder 
Judiciario abstem-se de conhecer dos actos incriminados e de p11onunciar-se sobre a 
constitucionalidade do mesmo 1estado de sitio, como medida dêterminada por altas 
conveniencias políticas. Mas, <,Jessado aquelle, restabelecida a ordem publica que 
estava em perigo, o Poder Judiciario, sem:Pl'e vigilante, na phrase de Laboulay, 
como arbitro dos direitos individuaes, ou como orgão da ConstituiÇão, intervem 
desde que encontra algum dirieito individual sacrificado ou uma disposição consti-
tucional violada. (Apoiados. ) ' 

E' assim que elle exerce a sua missão judiciaria e política, e é este duplo caracter 
que distingue o poder judiciaria americano dos regimens judiciarias da Europa. 
,A sua missão soberana na Amyrica do Norte e entre nós consiste, principalmente, 
na: faculdade que lhe é inlíerent13 e que· o colloca como pedra angular das instituições, 
de cohibir e corrigir as demasi\l-S, as usurpações do Poder Executivo ou do Legis-
Jativm (Muito bem.) 

Restauradas as garantias cronstitucionaes, elle nada tem que ver com a compe-
tencia do Congresso, que julga do estado de sitio, unicamente sob o ponto de vista 
político. (Apoiados.) 

A acção do Poder Judiciari0 é absolutamente independente. Approvado pelo 
Congresso o estado ele sitio, não obstante, nada impede que o Poder Judiciaria 
absolva os inculpados e yice-vepa; não approvado p elo Congresso o estado de sitio,, 
o Poder Judici:ario póde consid13rar criminosos e punir os factos que determinaram 
a suspensão de garantias. (Apoiados.) 

A não ser assim, o Poder Judiciaria perderia o seu caracter funccional para 
converter-se em mera chancel.atja do Poder Executivo ou do Legislativo. (Apoiados.) • 

E' portanto, Sr, presidente, falsa na theotia e funesta na pratica, a doutrina 
sustentada pelo Supremo Trib~al de Justiça (Apoiados.) 

Precisamos firmar precede11tes que serão os melhores commentarios e a garantia 
das novas instituições. (Apoiaqos.) 

A declaração do estado de sitio, diz o projecto, é privativa do poder federal. 
Realmente é o que resulta fia constituição e nem comprehendo, Sr. presidente, 

que uma situação tão anomala, g:ravissima para as instituições fosse tambem confiada 
ao governo dos estados. · 
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E ' verdade que, no imperio, nós tinhamos o acto addicional que conferia esta 
111ttribuição ás assembléas provinciaes ; havia porém o correctivo na centralisa ção 
politica e administrativa. 

Hoje com a creação de estados independentes, não comprehendo que possa 
ser con.fiado ao governo dos estados essa faculdade. 

Sr: presidente, devido á beaevolencia de V. Ex., eu tenho fallado alem do t ermo 
que me era destinado. · 

VozEs - Tem fallado muito bem. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Resumi tanto quanto pude as considerações que 

tinha da fazer, salientando, apenas, aquelles pontos que me pareceram mais momen-
tosos. 

Além destas emendas, Sr. presidente, que eu tive a honra de 
1
ler perante a 

Camara, existem outras que constam deste papel, (mostrando) que vou remetter 
á mesa. 

Eu deixo de justificai-as, porque a hora está excedida e concluirei fazendo votos 
para que a Camara dos Srs. Deputados da nação brazileira, nesta questão magna, 
de vida e de morte para as liberdades publicas, delibere na altura de seus talentos 
e do seu patriotismo. 

(Muito bem, muito bem. O orador e muito ·comprimentado.) 
Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão, as 

seguintes emendas. 
Art. 18 - Substitua-se este artigo pelo § 1°, constituindo § 1° o 2° do mesmo 

artigo. 
Art. 12 .Accrescente-se ao § 1° - cessado o estado de sitio. 
Art. 13. Substitua-se este artigo até ao § lº pelo seguinte : 
" Declarado o estado de sitio, por acto do Congresso ou do Presidente da Repu-

blica, só poderão ser suspensas as garantias constitucionaes, concernentes á liberdade 
individual e ao asylo do homem, consagradas nos §§ 8º, 10, 

Emendas 11, 12, 13 e 14. 
, § 1°. A suspensão do § 11 terá por fim e limite as 

peàquizas e busca, para detenção de pessoas e apprehensão de armas e muni-
ções; a , suspensão dos §§ 8º e 12 não autorisará sinão a prohibição de reuniões, 
discursos e publicações, com o fim de excitar a 'desordem ou de comprometter a 
ordem publica. " 

Constituirá art. 14 o seguinte : 
" Continuarão em pleno vigor, não obstante a declaração de estado de sitio, 

todas as garantias constitµcionaes que não forem suspensas em virtude de disposição 
do artigo antecendente. " 

' Constituirá o art. 18, o seguinte : 
" O estado de si.tio, decretado em virtude de aggressão estrangeira, regular-se 

ba pelas disposições da presente lei, com as modificações resultante13 das disposições 
do art. 77 da Constituição. 

Sa;la das sessões, 4 de agosto de 1892. - Gonçalves Cha.vea. 
Fica a discussão adiada pel a hora .. 
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SESSÃO DE 5 DE AGOSTO. 

Ao art. 2°. Supprima-se no n. 2 in-fi,ne as palavras : - não pre]erindo o paciente 
até final. 

Ao art. 3°. Redija-se assim : 
Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Congresso Nacional çon-

siderar-se ha ipso facto convocado e reunir-se-ha na Capital 
Emendas Federal dentro de 30 dias, contados da data dessa decla-

ração, para o fim exclusivo de dar ,cumprimento ao disposto 
no art. 80 da Constituição. · 

§ lº. O Presidente da Republica relatar-lhe-ha ,no prazo maximo de 8 dias 
de sua abertura, as medidas de excepção que houverem sido empregadas, juntando 
á sua mensagem os documentos e informações que houver colligido. 

§ 20. A falta do cumprimento deste preceito não impedirá que o Congressçi 
delibere e resolva como é de sua competencia, na forma da Constituição_ 

Ao art. 5°. Accrescente-se no fim : - até sentença definitiva do tribunal a 
que esta lei se refere. 

Ao art. 6°. Supprimam-se as palavras : - mantendo, etc ... até final. 
Redija-se assim o paragrapho unico, que passa a ser o : 
Art. 7°. Approvado pelo 1Congresso o acto do Poder Executivo declaratorio 

do estado de sitio, as pessoa1~ attingidas pelas medidas de repressão autorisadas 
pelo art. 80 da Constituição ~ accusadas dos crimes de conspiração e sedição ou 
de crimes connexos com os derta natureza commettidos durante e depois da decla-
ração do estado de sitio, ou ~ntes della si a tiverem motivado, serão processadas 
e julgadas de conformidade cqm o disposto na presente lei. . . 

Art. 8°. Declarado o esta<;lo de sitio, o Poder Executivo instituirá, com appro-
vação do Senado, um tribunal que será presidido pelo presidente do Supremo 
Tribunal Militar e se comporá de quatro vogaes, dous dos quaes serão juízes toga-
dos. 

Art. 9°. Dentro de oito ~ias da approva,ção do acto do Poder Executivo pelo 
Congresso Nacional, este tribunal iniciará o processo dos accusados, cessando em 
relação a elle por este crime a jurisdicção dos tribunaes ordinarios, podendo o tri-
bunal assim constituído avocar para o seu conhecimento os processos porventura 
já instaurados. 

Art. 10. O tribunal assiII\ constituido processará e julgará os autores, co-au-
tores e cirmplices nos crimes p. que esta lei se refere, ainda que os indiciados se 
não achem ou não t einham sidp encontrados no ponto do territorio nacional decla-
rado em estado de sitio, ao tempo dessa declaração. 

Art. 11. Recebida do Po\].er Executivo a relação dos detidos e desterrados, 
ordenados todos os actos e diligencias necessarias para inatrucção dos processos, 
descoberta dos crimes, buscas e provas materiaes, os réos serão notificados para 
que, dentro de cinco dias, contrariem a accusação e preparem a sua defesa. Esta 
notificação deverá conter det\l-lha.9.amente os motivos de accusação, noticia dos 
documentos que a justificam e rol das testemunhas. 

Art. 12. Findo este termo, proceder-se-ha á sessão publica de julgamento, 
prinçipiando-se pela leitura do processo ; e feito interrogatorio dos réos, audiencia 
e contradicta das testemunhas e defesa verbal dos réos, proferir-se-ha a sentença 
por maioria relativa de votos e em conformidade cla8 leis em vigor pelos juizes 
presentes. No caso de empate, a decisão será pelo voto do presidente. 
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Art. 13 Das sentenças que impuzerem pena não haverá recurso, salvo sempre 
o recurso de revista consignado na Constituição Federal. 

Art. 14, Quando os réos não tiverem sido detiaos e não comparecerem proce-
der-se-ha á sua revelia. 

Art. 15. Não tendo sido descoberto o delinquente no primeiro proeesso, em-
quanto o crime não prescrevar, ha logar para nova queixa ou denuncia, ex-offecio, 
pelo promotor ou por qualquer do povo. 

Art. 16. Ficam extinctos, para os crimes de que trata esta lei, os juizos com-
muns. 

Ao art. 70, do projecto - Supprima-se por desnecessario. 
O art. 8º passa a ser 17. 
O art. 9° passa a ser 18. 
O art. 10° passa a ser 19. 
Alcindo Guanabara e outros. 
Sala das sessões, 2 agosto de 1892. - Alcindo Guanabara. - Glicerio. -

Felisbello Freire. - Casimiro Junior. 
O SR. PRESIDENTE -- Não se achando presente nenhum dos oradores inscrip-

tos e não havendo quem peça a palavra fica a discussão encerrada. 

SESSÃO DE 9 DE AGOSTO. 

O SR. PRESIDENTE - Havendo numero, vou subnietter a votos o projecto 
n. 66 A, deste anno, regulando as providencias a adoptar ao ser declarado o estado 
de sitio. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS (pela ordem) - Requeiro a V. Ex. que con-
sulte á casa sobre se concede preferencia na votação para 

Votação o substitutivo que tive a honra de apresentar ao projeoto 
n. 66. deste anno, do Senado. 

do projecto Submettido a votos o requerimento do Sr. Leovigildo 
Filgueiras, votam a favor 52 e contra 49. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha numero; vae-se procederá chamada. 
O SR. 2° SECRETARIO (Be'rv•indo de 1°) procede á chamada, á qual respondem 

112 Srs. deputados, tendo-se retirado os Srs. Rodrigues Fernandes, Frederico Bor-
ges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Sá Andrade, José Mariano, Rayrnundo 
Bandeira, Vinhaes, Thomaz Flores e Demetrio Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE __.:_ Vae-se proceder de novo á votação qo requerimento. 
Submettido a votos é approvado por 54 votos contra 53. 
O SR. PRESIDENTE - Concedida a preferencia, vae-se votar o substitutivo 

ao projecto n. 66, deste anno, do Senado, e como se trata de 2a discussão será votado 
cada artigo de per si. 

Submettido a votos o artigo 1° do substitutivo é rejeitado por 56votos contra 54. 
O SR. PRESIDENTE - Observando o regimento e seguindo as praxes adap-

tadas declaro regeitado todo o projecto e prejudicadas as emendaB que lhe foram 
apresentadas. 

O SR. FRANÇA CARVALHO (pela ordem) participa á mesa que se estivesse pre-
sente na occasião opportuna, teria assignado o substitutivo do Sr. Alcindo Guana-
bara e outros ao projecto n. 66 A. 

O SR. JULIO DE MESQUITA (pela ordem) faz identica declaração. 
O SR. PRESIDENTE - Vae se votar o projecto n. 66 A, deste anno, regulando 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. V, 13 
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as providencias a adoptar ao ser declarado o estado de sitio. Tratando-se de 2a dis-
cussão vou pôr a votos os artigos cada m;n de per si. 

Vae-se votar o art. i 0 • 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA (pela ordem) pede que o art. i 0 seja submettid@ a 
votos por partes, sendo dividido do seguinte modo : 

ia parte - Nos casos de imminente perigo por aggressão estrangeira ou com 
moção intestina, exigindo-o a segurança publica, o Poeler Executivo, na ausencia 
do Congresso, poderá declarar em estado de sitio a extensão do territorio que seja 
necessaria e pelo tempo qut) julgar indispensavel, suspendendo-se ahi as garantias 
constitucionaes. · 

2a parte - Nestas garantias comprehendem-se as immunidades a que se 
refere o art. 20 da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE annuncia a votação da ia parte do 
Rejeição art. io. 

do, projecto. 
Submettida a votos é regeitada, e, por consequencia, 

regeitado todo o projecto e prejudicadas as emendas que 
lhe foram apresentadas. ' 
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N OTA 

Projecto Leovigildo Filguefras. 

PROJEOTO Nº 292. 

Na sessão de 31 de Agosto é Udo o profecto apresentado pelo sr. Leovigildo 
Filgueiras. O profecto não teve andamento. 



, ' 



CAMARA ops DEPUTADOS 

SESSÃO DE 31 DE AGOSTO 

Regul.a a ea:ecução dAJ are. 80 da 00118Utuição. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°.'Só nos casds de insurreição armada de pessoas do povo ou de repre-

sentantes da força publica, quer de terra quer de mar, ou de conspiração, em que 
estejam envelvidos agentes da força armada ou autorid'ades 

Projecto. militares, de modo a abálar a confiança do governo em seu 
concurso para a r epressão, é que se poderá considerar veri-

ficada a commoção intestina, de que trata o art. 80 da Constituição da Republica. 
Os crimes definidos nos arts. 87 a 114 e 118 a 119 do Codigo P enal vigente só 

autorisam a declaração de estado de sitio quando assumirem as proporções da 
commoção intestina assim verificada. -

Em 11J_ualquer de taes casos, não se achando reuni:do o Congresse, o Poder Execu-
tivo Federal, por deliberação propria ou em virtude de requisiçãe do governo de 
algum estado, em que se verifique a commoção intestina, porderá declarar em 
estado de sitio a 11espectiva parte do territorio, si reconhecer que• as medidas 
legaes ordinarias, apoiadas na força de que dispuzerem as autoridades, são insuffi. . 
cientes para o restabelecimento da ordem e tranl!J_uillidade publicas. 

§ 1°. Quando o P0der Executivo exercer essa attribuição, o C0ngresso Naciona . 
reunir-se-ha, independentemente de convocação, 30 dias depois da ·declaração do 
sitio, podendo, além do exame do acto do governo e cla adopçã\i) das medidas que a 
tal respeito couberem, deliberar sobre 0utros assumptos de caracter urgente, cuja 
solução convie,r ao interesse geral. 

§ 20. Dentro de tres dias da reunião do Congresso, em virtude da disposição 
do paragrapho antecedente, o presidente da Republica, em mensagem especia:l, 
que remetterá á Camara dos Deputados, exporá os fundamentos de seu acto decla-
ratorio do sitio, assim como relatará e motivará as medidas de excepção que houve-
rem sido tomadas d:urante elle, enviando-lhe 0s inqueritos e documentos de qualquer; 
genero, que justifiquem não só a declaração do sitio como' tambem o emprego de 
taes medidas. , . · , 

EBBes documentos apreseri.tar-se-hão sempre em original e serão, na Camara 
e no Se.nado, depois de remettidos a este por aquella, livremente franqueados á 
inspec,c;ião dos seus respectivos membros, desde que seja dado para a brdem dos 
trabalhos o parecer da commissão a que tiver sido commettido o estudo prel:imina:r 
do assumpto. • ' 

§ 3°. O exame dessa materia será• iniciado na Camara, onde, assim como no 
Senado, logo após a deliberação daquelle ramo do Congresso, elle terá precedencia 
a qualquer ·outra, consideran,do-se de urgencia o respectiv9 parecer. 

Si a Camara nã0 iniciar esse trabalho dentro de cinco dias da apresentação 
daquella mimsagem e dos ,documentos, que a ,dev;erão acompanhar, o Senado requi-
sital-os-ha da Camara e iniciará logo o exaime do assumpto. 

Si a Camara lh'os recl!l.sar, o Senado deliberará sobre o assumpto Jilela verdade 
sabida, esclarecendo-se com as informações que puder obter, e communicará á 
Camara o resultado .de sua deliberação. 

Si, neste caso, a Camara não resolver definitivamente o assumpto no termo de 
20 dias do recebimento do projecto do Senado, considerar-se-ha não aipprovado o 
a.ctp de declaração do sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver em vigor. 
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Este mesmo prazo, nas mesmas condições e com as mesmas consequencias, 
vigorará para o Senado, quando o assumpto se tiver iniciado e resolviào regular-
mente na Camara. 

§ 4°. Os referidos documentos serão publicados officialmente com o parecer 
da competente commissão, e não poderão ser recusados aos exames ordenados pelos 
tribunaes de justiça para a verificação da culpabilidade de indivíduos envolvidos 
em processo por imputações ligadas aos motitVos da àeclaração do sitio. 

§ 5°. Si o chefe da nação deixar de cumprir o seu dever constitucional no prazo 
e sob a fórma indicados no § 2°, considerar-se-ha de pleno direito não approvada 
a declaração do sitio, que ficará logo suspens0, se ainda estiv;er vigorando. 

§ 6°. Em caso de dissentimento entre os dous ramos do Congresso, quanto á 
manutenção do sitio em vigor ou á approvação do que já tiver sido levantado, 
corniiderar-se-ha de pleno direito suspenso ou não approvado o mesmo sitío. -

§ 7°. Levantado o estado de sitio, ou por haver expirado o tempo de sua 
declaração determinado no decreto que o tiver declarado ou: por acto do proprio 
Poder Executivo ou do Legislativo, ou por qualquer dos motivos previstos noa 
§§ 30, 5°, e 6º, cessam immediatamente os seus effeitos, sem prejuízo dos processos 
pelos crimes que houverem commettido os cidadãos sujeitos ás medidas de repressão 
que lhes tiverem sido applicadas. 

Esses processos serão inicjados logo que os cidadãos detidos ou desterrados 
durante o estado de sitio readquirirem a sua liberdade pela suspensão do mesmo 
estado de sitio, independentemente das deliberações do Congresso acerca da decla-
ração do sitio e das medidas de repressão effectuadas, salvo o caso de amnistia 
anterior á suspensão do estado de sitio. 

Para esse fim, as autoridades que tiverem ordenado taes medidas promoverão, 
mesmo durante o estado de sit~o, os inqueritos e diligencias necessarias á instrucção 
dos processos judiciaes contra os delinquentes. 

Art. 2°. Reunido o Congreisso, ceSBa de todo a autoridade do Podf:)r Executivo 
para prorogar eu suspender o e~tado de sitio que, na ausencia do mesmo Congresso, 
tiver sido declarado. 

Art. 3°. Quer por acto do Poder Executivo quer do Legislativo, a declaração 
de estado de sitio. só póderá SElr decretada por tempo determinado· e só produzirá 
seus effeitos depois de publicaqa officialmente no legar ou nos pontos do territorio 
nacional que o respectivo decl'eto designar. 

Findo o tempo nelle determinado, será considerado suspenso de pleno direito 
o estado de sitio, si por novo d13creto não tiver sido prorogado. 

Art. 4°. Nem o Poder Ex13cutivo nem o Legislativo poderá orear, seja a que 
pretexto ou denominação for, cpmmissões de julgamento, tribunaes extraordinarios 
ou juízes de excepção. 

A jurisdição de tribunaes militares não se estenderá a cidadãos que não forem 
militares. 

Art. 5°. Decretado o estado de sitio, incumbe ás autoridades prepostas á policiá 
e á manutenção da ordem empregar as medidas repressivas do § 2°, do art. 80 da 
Constituição. 

§ 1°. No caso de detençãq, não poderão os detentos ser recolhidos a loga.res 
destinados a prisão àe réos de crimes communs ou notoriamente insalubres, e, no 
·caso àe desterro, serão designpdos •na respectiva ordem es pontos do territorio 
nacional em que não seja permittido ao desterrado habitar durante o estado de sitio, 
senào-Ihe, garan'fiida, fora desse!' pontos, a liberdade de locomoção. 

§ 20. O cidadão detido ou desterrado, em virtude da declaração do estado de 
sitio, por simples medida de segurança publica, sem factos que deem lagar a processo 
criminal contra elle, tem direito de optar pela expatriação. 

§ 3º. A declaração do estado de sitio, quer por acto do Poder Executivo, quer 
do Congresso, só suspende as garantias constitucionaes concernentes á liberdade 
individual e ao asylo do cidadão, consagradas nos §§ 8°, 10, 11, 12, 13 e 14. 

Serão mantidas, não obstante a declaração ào sitio, todas as garantias o<:fnsti-
tucionaes 'não especificadas neste paragrapho. 
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No caso de occupação ou apropriação de bens particulares por exigencia 
policial ou militar, dada a commoção intestina nas condições do art. lo, a expropria-
ção considerar-se-ha feita por utilidade publica, sob a reserva da indemnisação ao 
expropriado, ~os termos da legislação em vigor. 

Durante o estado de sitio politico, ou após elle, em relação aos seus effeitos, 
subsistirá a garantia do habeas-corpus para os cidadãos que, a pretexto de estado 
de sitio,soffram ou se achem ameaçados de soffrer constrangimento em sua liberdade 
ou em qualquer de seus direitos ou immunidades constitucionaes,em contravenção 
de qualquer das disposições da presente lei. 

1. A concessão do habeas-corpus, em qualquer de taes casôs, compete indistinc-
tamente a qualquer juiz ou tribunal federal, com recurso voluntario, dada a dene-
gação, para o Supremo Tribunal da União, quando a este não tiver sido originaria-
mente requerido. 

II. O julgamento da petição de habeas-corpus fundada em contravenção de 
qualquer das disposições desta lei, provada com documentos, independe da forma-
lidade da apresentação do paciente. . 

Art. 6°. Os projectos do Congresso sobre declaração, approvação, suspensão 
1 e effeitos do estado de sitio, assim como os concernentes á amnistia dos factos a elle 
ligados, terão uma discussão unica em cada uma das camaras e serão promulgados, 
independentemente de sancção, pelo presidente do Senado. 

Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.- Leovigildo Filgueiras. - A'commissão 

de constituição, legislação e justiça (•). 

(•) Este projecto ficou sem ands.mento 
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NOTA 

Projecto Coelho Rodrigues. 

Nº 14. 

Em 21 de Julho é fundwmentado o projecto. Em 24 é publicado. Em 28 votado em 
la discussão e enviado ri Oommissão de Oonstituição. Ficou sem wndamento. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 21 DE JULHO 

O Sr. Coelho Rodrigues - Sr. Pr!lsidente, .na falta de trabeJhos mais 
·importantes, que occupem a attenção da casa, tomei a deliberação de offerecer-lhe 
hoje mais um projecto sobre o estado de sitio. 

Depois da attribuição de declarar a guerra, nenhuma ha mais grave, pelas 
suas consequencias, do que a decretação do es,tado de sitio. 

O legislado:r constituinte, conscio desta gravidade, procurou em t1'aços geraes 
limitar essa attribuição, do ·congresso Nacional, em regra, e por excepção do Pode11 
Executivo, antes, durante e depois do seu exercício. 

E', portanto, um estado anormal, mas não illegal, o estado de sitio. (Apoiadoa.) 
Entretanto, ouvimos repetir aqui, com a autoridade de um publicista, e publi-

cista dos mais distinctos que nós possuímos, que esse .estado era um interregno 
constitucional, o reinado da força, a cessação de tod!IB as jurisdicções. 

O SR. ÜITIOICA - O domínio da espada. 
O SR. COELHO RODRIGUES - 'Essa proposição que me soou como uma heresia 

monstruosa, na ultima decada do seculo dezenove, produziu o effeito que só a auto-
ridade do autor podia lhe communicar. 

Si assim fosse, Sr. Presidente, o estado de sitio-seria peior do que o de guerra ... 
O SR. ÜITIOIOA - Ap0iado. 
O SR. COELHO RODRIGUES ... porque a guerra tem leis•e quem a fizer violando 

essas leis, dá direito aos neutros de intervirem em favor do ,inimigo. 
Não ha, pois, guerra em nenhum paiz civilisado em que sejam suspensas as 

garantias de todos os direitos, a que se l'efere o art. 72 da Constituição, as quaes 
teem o nome classice d,e garantias constitucionaes. 

Entretanto, Sr. Pr!lsidente, os factos parecem dar razão ao honrado senador 
pelo Rio de Janeiro e demonstram a necessidade cle regular quanto antes esse estado, 

, que de sua natureza já é melindr0so., e que, entendido, como o tem sido e promette 
continuar a ser, fica mais que melindroso, fic11> terrível 

Differentes projectos teem sido offerecidos nesta e na outra casa do parlamento, 
mas todos teem nal!lfragado; e, em minha opinião, por causa do parlamentarismo, 
que é preciso dizer a V. Ex., é a cousa mais combatida que tenho visto· depois da 
Republica e a xfiais seguida. · , 

O~SR. JoAKIM CATUNDA - Principalmente por aquelles que a combatem. 
o SR. MANOEL VIOTORINO - Apoiado. 
O SR. JOAKIM CATUNDA - Mesmo por aquelles que. faliam contra o vírus do 

parlamentarismo. 
O SR . . COELHO RODRIGUES - Ainda .o outro dia o honrado ~enador pelo Ri0 de 

Janeiro empregou a expressão virus do parlamentwrismo, quando, como leader da 
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maioria, invocava, como argumento contra a medida que combatia, importar ella 
desconfiança ao chefe do Poder Executivo. 

O SR. JoAKIM ÚATUNDA - O que é essencial do parlamentarismo. 
O SR. COELHO RODRIGUES - Não ha parlamentarismo mais caracterisado ... 
o SR. MANOEL VICTORINO - Apoiado. 
O SR. CoELHO RODRIGUES ... e apezar do respeito que voto ao horuad0 sen:acilii>r, 

direi que S. Ex. fazia parlamentarismo naquella occasiã01 dG· mesmG modo que 
M. J ourdain fazia prosa. 

Tomei a deliberação de offerecer este projecto quando resolvi abster-me da 
discussão, que ha pouco tivemos sobre a mesma materia. 

Resolvi abster-me de tomar parte nas respectivas discussões por varias motivos, 
alguns dos quaes mencionarei de passagem. 

Primeiro que tudo, o estado de sitio só póde ser decretado deante do conheci-
mento serio e preciso dos factos : e como eu acabava,de chegar do estrangeiro, não 
era o mais habilitado para julgar da questão de facto, era pelo contrario o ultimo 
que devia animar-me a emittir o meu voto. · 

Depois os meios de informação que tinha no estrangeiro eram quasi todos 
hostis ao governo actual e hostis principalmente por causa da suspensão das garan-
tias da imprensa, a qual é recebida mal em toda a parte do mundo civilisad,o. 

Sustentam do outro lado do oceano que, só em caso extremo e durante período 
muito curto, se póde justificar a suspensão desta liberdade, com a qual julgam que 
se podem conquistar todas as outras. De modo que o governo que ataca a liberdade 
de imprensa. em qua;lquer ponte do mundo civilisado, attrahe sobre si a animad-
versão do resto da imprensa civilisada do mundo. E', por co:ri.sequencia uma medida 
mal inspirada, contvapvoducente, porque a imprensa, apezar de todos os seus des-
varios, que não contesto nem justifico, é queni faz a opinião ; e a opinião no ultimo 
quartel do seculo XIX é o sobrrano dos soberanos. 

Além disso, eu tinha feito no anno passado opposição a varias actos do Poder 
Executiv0 ou a medidas que epe desejava. Chegando aqui, antes do conhecimento 
dos: factos, tomando parte na discussão para combater uma medida que se dava 
como reclamada· e • urgentemeJ,lte pelo Poder Executivo, era de alguma maneira 
justificar a tal ou qual suspeiç~~o que em principio eu confessava, reconhecendo-me 
extranho aos faetos locaes, que podiam determinar o pedido e justificar a decre' 
tação do estado de sitio. 

A estas considerações accfesce mais outra. A minha posição seria mais uma 
vez singular no seie do Senadq, per.que eu não votava nem com a commissão que 
deu parecer sobre o projecto vindo da Camara, nem com o .honrado senador que 
combateu a maioria de seus companheiros de commissão, a respeito do mesmo 
projecto; e esta singularidade da minha posição era fatal, depois das declarações 
que eu tive a honra de fazer erp uma sessão, secreta é verdade, mas entre todos os 
meus collegas, em 6 de setembrp do anno passado. Não sei si V. Ex., Sr. Presidente, 
estará lembrado, ou si estava presente na occasião; mas então disse eu que, em-
quanto não fesse regulado por lei o estado de sitio, eu não o concederia a governo 
nenhum, ainda que o chefe des~e governo fosse meu pae. O ·mais que poderia fazer, 
para não ser suspeito de anarcqismo, era dizer ao governo : vós precisais de estado. 
de sitio ; eu não vos posso conpedel-o ; mas não procw·o ser-vos embaraço, e adio 
pelo meu voto o Congresso, porque na ausencia delle vós tereis o estado de sitio, 
não sob a sua responsabilidade mas sob a vossa responsabilidade individual. 

Estava eu , portanto, obrig11do a negar em principio o estado de sitio. 
Accresce que as minhas obi;iervações ligeiramente aqui feitas; as que se podiam 

colher pelo estudo de duas ou t:res semanas, faziam-me acreditar que a atmosphera 
de nosso meio social, em lagar de respirar reacção, respirava medo ; e não era 
debaixo dessa; atmosphera que 13e devia conceder o estado de sitio. 

Depois, o effeito moral, ecqnomíco e político do estado de sitio no estrangeiro, 
de onde eu vinhai, é muito grav~ e muito deprimente das nossas novas instituições. 
Si V. Ex, Sr. Presidente, ouyi~se como eu, republicanos insuspeitos de além-mar, 
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commentarem esses repetidos decretos de prorogação de estado de sitio, dizendo-me 
que a minha RepubVica não podia viver sinão ne~se estado, como seu estado norma1 
e este votre Republtique sublinhado com. a malicia do. genio francez, havia de compre-
hender todo o pez~r quem causa o voto de prorogação do actual estado de 
sitio. ' 

Além disso, a intelligencia que se tem dado a este estado parece-me exorbi-
.t an.te dos termos estrictos da. Constituição ; e isto mesmo justifica a necessidade da 
regulamentação delle. Elle presta-se a muitos abusos, e estes abusos infelizmente 
são mais frequentes do que póde parecer á ·maioria dos meus honrados collegas. 
Citarei, em a.poio desta asserção, alguns !actos pessoaes que se passaram nos ultimos 
10 mezes. 

Votado o estado de sitio pelo Senado na sessão de 6 de setembro, resolvi reti.rar-
me no dia 7 . para o. estrangeiro, viagem que já estava marcada para alguns dias 
antes, e que por circumstancia estranha á minha vontade tinha sido. adiada para 10 
daquelle mez. 

Quando me apresentei para embarcar no dia 7, um alferes commandante do 
piquete que estava de guarnição no cáes Pharoux, disse-me que eu não podia fazei-o. 
Mas por que? perguntei eu. 

Porque estão embarcando daqui indivíduos para se juntarem com os revol-
tosos, respondeu-me o alferes. 

Mas trago aqui a minha passagem em um vapor estrangeiro para onde vou 
embarcar, repliquei eu; e isto parece-me um passaporte, uma prova de que não 
vou para-os revoltosos. 

Não posso, respondeu-me o alferes; sou militar, cumpro ordens. 
E hei de perder a minha passagem? perguntei ainda .. 
Faça o que entender, respondeu-me o alferes, mas não posso deixai-o embarcar. 
Fui então procurar o chefe de poliéia. Não o encontrei, e ninguem me soube 

informar do ponto em· que elle estava. Com muita difficuldade pude obter ingresso 
junto de um delegado, que era meu conhecido e meu collega, a quem expuz o facto. 
Elle teve a bondade de dar-me uma carta para o commandante da escolta ; e com 
essa carta, que o commandante tomou como documente> justificativo para a per-
missão do meu embarque, pude aproveitar a minha passagem. Na mesma occasião, 
sobre representação minha áquelle meu collega, mandou-se indicar outro ponto 
onde pudessem embarcar os demais passageiros ; si não,. todos teriam perdido a 
passagem, como eu estive ameaçado de perder a minha. 

Mas não é tudo. Chegando a Pernambuco, cinco ou seis dias depois, e tendo lá 
familia não só por affinidade, como tambem tres filhos que havia mUito tempo não 
via, saltei em terra com a pressa, que era natural, nas condi1;1ões em que me achava, 
para ir vel.os. 

Apenas porém cheguei á · casa onde elles se achavam, recebi aviso de que o 
governador do Estado declarara que, logo que tivesse noticia .da votação do estado 
de sitio na Camara dos Deputados, eu seria preso. Immediatamente voltei para 
bordo onde passei dous dias e meio a . ver navios e a ver terra, porque não podia 
absolutamente interromper então a minha viagem. 

E, note-se, ainda não estava votado o estado de sitio. 
Sr. Presidente, o estado de sitio é uma das attribuições_que competem ao Con-

gresso; por consequencia, em regra, deve ser decretado pelo Congresso funccionando. 
Ora, diga-me V. Ex. : é possível que o Congresso funccione sem as immunidades 
da Constituição? isto é, um poder sem garantias? Não é poder, é uma sombra. 

Mas, vou adeante e digo mais : si o estado de sitio tem de continuar a ser applicado 
como tem sido, a sua votação importa o adiamento do Congresso, porque não é 
passive! continuar elle a funccionar sem garantias. E'. preciso corrigir-se este erro, 
apezar dos arestas a que alludiu o nobre senador pelo Estado de S. Paulo, porque 
elles não valem quando são contra1·ios á lei e aquelles são até contrarias aos princípios 
os mais comesinhos de direito constitucional. 

O art. 40 declara. (Lê). 
DQQ'UMENTOS PARLAME:!<TARES. - VOL. V . 14 
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Esta. disposição resulta do art. 72 § 10 combinado com o art. 80 da Constituição. 
A clausula final tende a evitar as repetições excusadas do passaporte que hoje 

deve ser repetido de oito em oito dias. 
O S:R. LEOPOLDO DE BULRÕES - De cinco em cinco dias. 
o S:R. COELHO RODRIGUES - o meu é de oito. 
O S:&. LEOPOLDO DE BULRÕES - E' porque V. Ex. é muito feliz. . 
O Sn. COELHO RODRIGUES - O art. 5° exige certas provas, embora socretas 

para o paciente, antes que o governo possa applicar as medidas de repressão cont ra 
a liberdade individual, isto é, a prisão e o desterro. 

Eu podia fazer per summa capita a exposição da materia do resto do projecto, 
mas acho preferivel lei-o antes de o remetter a V. Ex., afim de que a casa, antes do 
prazo regimental, o examine e veja si é digno de entrar na ordem dos trabalhos. 

Sr. Presidente, previno a casa de que algumas destas disposições hão de parecer 
excessivamente restrictivas da liberdade individual ; eu mesmo tive repugnancia 
ao escrever algumas dellas, mas fui forçado a ceder ás circumstancias, promettendo 
todavia docilidade áquelles que quizerem restabelecer a doutrina liberal em toda a 
sua plenitude. 

Tenho concluido. 
O SR. PRESIDENTE -O projecto fica sobre a mesa durante o triduo regimental. 

SESSÃO DE 24 DE JULHO. 

O Congresso Nacional decreta : . . 
Art. 1°. O estado de sipio, em qualquer ponto do territorio brazileiro, só f>Óde 

ser cl,ecretado nos termos do § 21 do art. 34, ou do § 15 do 
Projecto. art. ~8 da Constituição Federal. 

Art. 2°. Ó sitio decretado nos termos do § 15 do citado 
a.rt. 48, póde ser prorogado1 restringido ou suspenso, quando parecer ao Presidente 
da Republica. 

§ lº. A prorogação, porém, só poderá estender-se neste caso, até oito dias 
depois do fixado para a primeira reunião seguinte, ordinaria ou extraordinaria, 
do Congresso Federal. 

§ 20. No -referido caso J).ão podéra o sitio comprehender territorio de nenhum 
dos estados sem prévia req,risição do chefe do seu Poder .Executivo, ou da maioria 
do. seu Congresso Legislatiyo. . 

Art. ·3°. O estado de sit io decretado em. qualquer dos casos do art. 1° importa, 
desde a data da sua publiqação official, a su~pensão, no respectivo territorio, das 
garantias constitucionaes qa liberdade individual, dos nacionaes ou estrangeiros, 
que nelle estiverem e não forem representantes diplomaticos da sua nação, nos 
termos e para os effeitos decl8<rados no art. 80 da .Constituição. 

Art. 4°. A suspensão das referidas garantias confere ao governo a faculdade : 
§ l o, de usar das medi.das repressivas autorisadas pelo citado art. 80 da Con-

stituição; 
§ 20, de restabelecer, logo que tenha havido combate entre a força federal e 

a inimiga ou rebellada, o pso dos passaportes para as pessoas que entrarem no 
territorio sujeito ao sitio, ou delle sahirem, não podendo, porém, exigir mais de um, 
da mesma pessoa, durante q mesmo sitio. 

Art. Õº. A detenção ou o desterro, autorisados na conformidade do § 20 do 
art. 80 da Constituição, deiverá fundar -se no depoimento, ainda que secreto, de 
duas testemunhas, pelo meqos, ou em escripto autographo e assignado pela pessoa 
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ou pessoas que houverem de ser detidas ou desterradas ou finalmente em factos 
notorios de hostilidade máterial, praticados por ellas. 

§ 1°. Essas medidas repressivas, tomadas durante o sitio, na conformidade 
deste artigo, não são consideradas constrangimento illegal, nem obstam á acção 
competente, perante a justiça ordinaria, a cuja disposição deverá o governo entre-
gar os pacientes, logo que cessem os effeitos legaes do estado de sitio. 

§ 2°. Nas expressões « justiça ordinaria » tambem se comprehendem os tribu-
naes e conselhos militares, estabelecidos na conformidade do art. 77 da Consti-
tuição, para os crimes de natureza niilitar e praticados por militar. 

Art. 6°. A suspensão das garantias constitucionaes só póde restringir a liber-
dade da imprensa, quanto á critica dos actos do governo relativos ao estado de 
sitio, ou das medidas extraordinarias que durante o mesmo lhe são facultadas ; 
mas essa restricção deve ser sempre expressa no decreto ou na lei, que o restabe-
lecer e não comprehenderá nunca o direito de defesa de qualquer pessoa detida 
ou desterrada. 

Art. 7°. Si, todavia, durante o sitio, alguma noticia sobre as respectivas medi-
das de repressão, posto l'[Ue dada em fórma de relatorio, contiver algum injuria 
ou calumnia contra o governo ou seus agentes immediatos, o autor da noticia, e, 
na falta delle, o editor, ficará sujeito ás respectivas penas, sem embargo da deten-
ção ou desterro, que tenha então soffrido em razão da mesma. 

Art. 8º. Quando entre as pessoas que promoverem, directamehte e por factos, 
grave commoção intestina, ou aggressão estrangeira, m esmo indirectamente, se 
achar o procurador geral da Republica ou algum membro do Supremo Tribunal 
Militar ou do F ederal, não será o mesmo desterrado nem detido por m ais de oito 
dias sem licença deste ultimo tribunal, a quem,para isso, o governo r emetterá de 
officio as provas que·tiver contra o paciente. 

§ lo. Esta disposição é applicavel ás Camaras dos Congressos, Federal e ás 
dos Estados, assim como á Intendencia do Municipio Federal a respeito dos seus 
membros detidos como implicados em cofumoção intestina ou aggressão estran-
geira, quando estiverem funccionando ou deverem retmir-se dentro dos oito dias 
seguintes á detenção. 

§ 20. Si, porém, a esse tempo não estiver reunido, nem dever reunir-se, dentro 
dos oito dias seguintes, o corpo a que pertencer o detento, a remessa das provas 
de que trata o principio deste artigo será feita de officio pelo governo ou Supremo 
Tribunal Federal, tratando-se de algum membro do Qongresso Federal, ou ao 
respectivo juiz seccional, tratando -se de alguma das outras pessoas mencionadas 
no paragrapho antecedente. 

§ 3°. A disposição do paragrapho anterior não prejudica a do art. 20 ·da Con-
stituição Federal, no caso do Supremo Tribunal conceder ao governo licença para 
conservar detido ou desterrado algum membro do Congresso Federal, preso na 
ausencia da respectiva Camara. 

Art. 9°. Consideram-se capazes de produzir grave commoção intestina e justi-
ficar o estado de sitio, o conflicto em luta armada de uma parte consideravel da 
força publica, contra a outra e os factos que constituem crime de conspiração 
ou rebellião, quando descobertos ou manifestados em tal extensão e intensidade 
que contra elles sejam insufficientes os meios ordinarios de prevenção e repressão. 

Art. 10. Os effeitos do estado de sitio cessam pela amnistia, ou pela expiração 
do respectivo prazo, e, si tiver sido ,na ausencia do Congresso, decretado pelo 
governo, este deverá, dentro dos oito dias seguintes á data fixada para a primeira 
reunião daquelle, remetter-lhe o relatorio·de que trata o § 30 do art. 80 da Consti-
tuição, ou pedir-lhe a prorogação deste prazo para a respectiva remessa. 

Art. 11. O Congresso Federal é o juiz definitivo do estado de sitio decretado 
pelo governo, assim como das medidas tomadas por este durante o sitio decretado 
por aquelle, mas a approvação do primeiro ou das segundas não inhibe as pessoas 
offendias em qualquer direito garantido pela Constituição e não comprehendido 
na excepção expressa do § 2° de seu art. 80, de fazei-o valer pelos meios ordi:narios 
perante a Justiça Federal. 
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Art. 12. A desapprovação do estado de sitio, ou de a lguma das respectivas 

medidas, pelo Congresso, importa a responsabilidade do Presidente da Republica, 
nos termos do § 4° do citado art. 80 da Constituição, e a approvação importa para 
a Çamarn dos Deputados, da legislatura corrente, a renuncia ao direito de accu-
sal-o, salvo o descobrimento superveniente de provas então desconhecidas por ella. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. Sala das sessões, 21 de julho de Hl94. - A.Coelho R9dr1:g'lfes. 

SESSÃO DE 28 DE JULHO. 

Vot a -se. em 1a discuasão e é approvado para passar á segtmda, indo antes á 
Commissão de Constituição e Poderes, o projecto do Senado, n. 14, de 1894, que 
regula o estado de sitio. 
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NOTA 

Projecto Leonel Filho. 
Nº 96. 

Em 14 de Junho o S1'. .Leonel Filho fundamenta um requerimento pedindo a 
nomeação de uma Gommissão especial para elaborar um projecto sobre as consequen-
cias do estado de sitio. Em 15 de Julho a Gommissão apresenta o projecto n . 96. Em 
1° de Agosto entra em primeira discussão. Ora o Sr. Erico Coelho. Encerrada. Eni 
2 é aprovado o projecto em /a discussão. Em 29 entra em discussão o artig·? /º que é 
sem debate encerrado e successivamente o dos art. 2°, 3° 4°, 5°. Entra em discussão o 
artigo 6°. Ora o Sr. Filgueiras que offe1·ece substitutivo que não é acceito pela mesa. 
Encerrada successivamente, sem debate, a dos a1·tigos 7° e 8°. Em 30 orain os Srs. 
Augusto de Freitas, ·Medeiros e Albuquerque, Filgueiras, Sebastião de Lacel'!la. Em 
31 seio ence·rrados os demais a?'tigos de p1·ojecto. Em 3 de Setembro são approi·ad1s 
todos os artigos. O projecto passa á terceira disc·ussão. Em 1° de Outubro o projecto 
en/.ra em te1·ceira discussão. Ora o Sr. Leonel Filho. São ap1·esentadas emen~las pelo~ 

8-rs. Fe1·re'ira Pires e Anisio de Abreu. Em 2 oram os Srs. Pedro Moacyr, Milton, 
Augusto de Freitas. O Sr. Milton offerece emenda. Em 3 ora o s·r. Augusto de Freitas. 
Em 4 oram o Snr Medefros e Albuqum·que, que offerece emenda, e o sr. Sebastião de 
Lacerda. Em 5 ora o sr. Anisià de Abreu. Em 1 continua o sr. Anisio de Abreu. 
E' apresentado um substitutivo do sr. Filgueiras. Em 12 ora o sr. Adolpho Gordo qiie 
offerece emenda$. Em 13 de Novembro oram os srs. Sebastião de Lacerda e Adolpho 
Gordo . Encerrada. Em 14 são refeitadas todas as emendas, retirado o s·ubstitutivo e 
approvado o projecto. A' Gommissão de redacção. Em 18 a imprimi1· a redacção. 
Em 21 approvada. Na mesma data enviado ao Senado. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 14 DE JUNHO: 

O Sr. Leonel Filho disse que tendo sido, nesta e na outra CM111 do Congres-so 
Nacional, approvados os actos que o governo praticou no doloroso período, que 
teve come~m a 6 de setembro do anno de 1893, quando alguns concidadãos nossos; 
membros da m111rinha nacional, esquecidos das glorias do seu passado e do muito 
qµe ainda poderiam fazer pelo engrandecimento da sua Patria,rebellarnfo-se contra · 
a lei, attentaram contra a autoridade constituida, procurando a tiros de canhão 
depor o primeiro magistrado da Nação e mais tarde aniquilar mesmo a instituição 
republicana, que felizmente sahiu victoriosa do temeroso embate, amparada pelo 
braço forte do grande brazileiro, que se achava á frente do governo e que (de pas-
sagem se diga), si faltas e erros commetteu, conseguiu fazer triumphar a causa da 
lei, sendo 0 sustentaculo do principio de autoridade, base sobre a qual se assenta 
o respeito devido aos direitos, que a todos nós pertencem, salvando emfim a Repu-
blica, julgava que era tempo, era necessario, era patriotico mesmo tratar agora o 
Congresso de elaborar a lei, que regule as consequencias políticas, administrativas 
e judiciarias do estado de sitio (Muito bem). 

Esta necessidade ninguem poderá pôr em duvida ou julgar que não seja 
opportuno attendel-a. 

Não quer o orador entrar em grandes explanações sobre o que poderá fazer · 
o governo durante o estado de sitio, maxime porque a sua presença na tribuna 
significa o desejo de ver regulada a mataria. 

Todos.viram que, quando no Congresso Nacional se discutia os actos praticados 
pelo governo para debellar as revoltas de 10 de abril e de 6 de setembro, os oradores, 
que tomaram parte no debate, sustentaram ou combatiam os referidos actos, pai-
rando todos no mundo da theoria, sem uma lei sobre a qual pudessem assentar o 
seu parecer. 

Foi por isso que, nessas luminosas discussões, a Camara se dividiu em dcius 
campos de combate ; de um lado, oradores eloquentíssimos, fallando em nome da 
opposição, combatiam a todo transe todos os actos do governo, e diziam que o 
Presidente da Republica, aproveitando-sé do estado de sitio, como que armado de 
um guante de ferro, opprimia constantemente as liberdades publicas, arvorava-se 
em unico supremo arbit.ro dos destinos deste paiz, e que governava obedecendo 
sómente ás inspirações da suavont.ade tyrannica e despotica, e rasgara a Constituic,.ão 
cujos pEldaços, muitas vezes· ensopados em sangue,-eram espalhados pelos Estados 
da União;· de outro lado, oradores de alto merecimento sustentávam·c0m toda a 
força, ·sem restricções, t ·odos ·os ·actos ·do governo, e muitos, inflammados pelo 
patriotismo, lembrando á opposição que nesta Camara ·havia uma maioria tão 
digna e tão no·bre como a minoria, que nãó consentiria nunca que o Presidente da 
Republica, Republica que foi a realisação do nosso sonho querido, tomasse o bastão 
de deS"p\lfta usurpador para derrocar o déstino da Patria,que vale muito, vale mais 
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que a consideração qualquer que merecesse um homem, ainda que tivesse elle de 
passar para a historia como salvador da instituição republicana, ainda que se cha-
masse Floriano Peixoto. Foram mais longe do que permittia o liberalismo da 
Constituição, chegando mesmo alguns a preconisar o poder excepcional, o direito de 
necessidade, que é exercido pelos govenos, quando para salvação e conservação do 
Estado, pessoa moral a mais elevada, são obrigados a irem até á violação do direito 
privado e da ordem estabelecida. 

Comprehende que o Poder Executivo, juiz dos actos que predsa praticar no 
caso de violencia, ficando na terrível alternativa do individuo que se vê atacado no 
seu direito o mais sagrado - o direito de viver e que muitas vezes tem necessidade 
de matar para manter o grande principio da inviolabilidade da pessoa humana, 
ficando emfim o governo na posição de legitimo defensor da autoridade, que lhe é 
outorgada pela Constituição, nem sempre póde medir as consequencias dos seus 
actos, que ficam tambem sujeitos á sua opinião razoavel; mas para que taes actos 
sejam justificados precisam que estejam tanto quanto possível dentro dos limites 
traçados por uma lei. 

A Constituição no art. 34 § 21, estabelecendo que é attribuição do Congresso 
Nacional, declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nàcional, na 
emergencia de aggressão de forças estrangeiras ou commoção interna, dando no 
art. 48 § 15 essa attribuição ao Poder Executivo, na ausencia do Congresso, no art. 80 
declara que, durante esse estado, ficam suspensas as garantias constitucionaes, de 
modo que a these geral, contida no ultimo artigo, quando se refere á suspensão das 
garantias constitucionaes, fica apenas sujeita á interpretação arbitraria do poder 
que exerce tal attribuição, por isso que a alludida these ainda não foi, como é 
mister, desenvolvida em lei especial. 

Os effeitos ou consequencias do estado de sitio só podem ser reguladas por lei 
ordinaria. 1 

Qual o criterio, de que devem: lançar mão para julgar que o Poder .Executivo 
exorbi.ta ou não na applicação das ;medidas impostas durante uma aggressão estran-
geira ou forte commoção interna ! 

O.orador, em resposta a um a,parte do Sr. Valladares, diz que todos os povos 
políticos teem leis, que regulam o ~itio e que fazem parte integrante das suas Cons-
tituições. Essas leis formam a base da dictatura romana ; dos direitos excepcionaes 
de certos conselhos de Veneza ; d!L suspensão do habeas-corpus na Inglaterra ; do 
estado de sitio na França e outros paizes do continente com a jurisdicção dos con-
selhos de guerra. 

Analysa os decretos francezes de 1791, 1811 e 1849. 
Disse finalmente que as revol~ções, si produzem males, muitas vezes irrepara-

veis, dão aos povos terriveis lições, ensinando-lhes a serem precavidos, pendentes 
a não descurarem dos direitos, que devem ser regulados para, em occasiões desgra -
çadas, como as que em que nos temos achado, .serem applicadas com as garantias 
da lei. Torna-se, pois, preciso que sejam regulados os effeitos do sitio, não só para 
que seja limitada a acção dos goverJlOS, como para que o povo tenha a c9mprehensão 
exacta das garantias, que lhes serão tiradas, na emergencia da aggressão estrangeira 
ou commoção intestina. 

Essa lei será a arma dos gove11nos e ao mesmo tempo a garantia dos direitos 
dos cidadãos. (Muito bem). 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e SIJm debate approvado o seguinte requerimento:. 
Requeremos que seja nomeaqa uma Commissão E special, encarregada de 

elaborar um projecto de lei que regule as consequencias 
Requerimento. politicás, administrativas e judiciarias do estado de sitio. 

S. R. - Sala, das sessões, 14 de junho de 1895. - Leonel 
Filho. - Pinto da Fonseca. - Ghaqas Lobato. - Lindo'{;pho Caetano. - Súnão da 
Cunha. - Alvaro Botelho. - Gonça/vM Ramos. - Gosta Azevedo. - Sebaatião de 
Lacerda. · 

O Sr. Presidente - De acco;rdo com a votação, a que acaba de seJproce-
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der, nomeio para a commissão especial, encarregada de elaborar o projecto de 
lei que regule as consequencias politicas, administrativas e judiciarias do estado 
de sitio, os Srs. Milton, Sebastião de Lacerda, Leonel Filho, Herculano de Freitas 
e Anisio de Abreu. 

-.r-··· ' • -À 

SESSÃO DE 15, DE JULHO 

A Comroissão especial nomeada pela Camara em desempenho da honrosa 
tarefa, que lhe foi commettida, vem submetter á elevada apreciacção e ao voto do 

Congresso Nacional o projecto de lei sobre o estado de sitio, no 
Parecer. qual procurou consubstanciar ted9s os princípios reguladores das 

attribuições excepeionaes do Poder Publico, em um momento grave 
da vida nacional, qual é o .de suspensão das garantias constitucionaes, sem esquecer 
os direitos dos cidadãos, decorrentes do regimen democratico, e cujo respeito amda 
nos instantes em que periga a ordem publica, é, pela limitação do arbitrio do poder, 
a garantia segura das instituições republicanas. 

Assumpto de natureza relevante, a elaboração da lei de sitio reclamava a mais 
cuidadosa attenção, o mais reflectido exame da Constituição, a cujo espirito teria 
ele adaptar a commissão _as prescripções da mesma lei. 

A gravidade dos acontecimentos, que, nos ultiroos annos, perturbaram a vida 
nacional, embaraçando o desenvolvimento do regímen republicano e determinando 
a suspensão das garantias constitucionaes por largo tempo e em varios pontos do 
territorio, a confusão resultante da falsa comprehensão dos preceitos constitucionaes, 
que, aliás, delimitavam e definiam na sua expressão singela e no espirito democratico, 
que os domina, a competencia dos Poderes Publicos -para a imposição das medidas 
ele excepção e para garantia dos cidad.ãos contra os abusos do poder, foram certamente 
proveitosa lição colhida em experiencia ainda recente, e que indicava imperiosa-
mente á commissão a necessidade de cercar a autoridade de garantias effi.cazes, para 
salvação das instituições deante de crises, que abalam a ordem social, bem assim 
a conveniencia de marcar o limite do poder, traçando-lhe a orbita de acção, 
impedindo as usurpações e os abusos, tão condemnav!)is, pelo descredito das insti-
tuições, quanto os attentados, a cujo encontro marcha o poder social. 

Fecunda em ensinamentos, verdadeiros conselhos_ ao legislador, é, como a nossa, 
a historia cie todas as crises revolucionarias entre os povos da Europa e da 
Amarica. 

Os crimes praticados pelo Poder Publico, á sombra de regimens democraticos 
e sob o .falso pretexto da salvação de instituições, que não perigavam ou que eram 
já victorj.osas, enchem la.rgas paginas da historia. 

Eram lições, que a commissão não poderia despresar. 
Definindo a situação anormal, que, produzindo a commoção intestina, pôde 

legitimar a declaração do estado de sitio ; designando as garantias co:nstitucionaes, 
que se suspendem, para salvação da vida collectiva, quando o movimento revolu-
cionario ou a aggressão estrangeira abala profundamente os elementos estaveis da 
ordem, e o perigo ameaça o poder; resalvando, ainda nos instantes de crise nacional, 
os direitos, que não collidem com os interesses e a ordem; mantendo as immunidades 
parlamentares, condição de supremacia do poder competente para o julgamento 
das medidas de excepção usadas no periodo do sitio ; precisando claramente o 
momento, em que, restauradas as garantias, restabelecida a vida normal da nação, 
exerce a justiça a sua funcção constitucional; corrigindo os abusos do poder, ainda 
durante o estado de sitio, pela resalva da garantia suprema do habeas-corpus ; 
condemnando a creação dos tribunaes de excepção, cuja funcção é incompatível 
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com um regímen de liberdade ; pensa- a commissão for attendido, na elaboração 
da lei, a ·conceitos inilludiveis de ordem juridica, que, obstando 1110 desenvolvi-
mento · da acção "individual em sua expansão o"rdinaria, garantem o principio de 
autoridade na emergencia de uma crise. 

Confiante no rigor de taes doutrinas, que promanam do espírito altamente 
liberal da Constituição, sujeita ao voto do Congresso Nacional o seguinte projecto 
de lei ; 

O Congresso Nacional decreta : 
-Art. 1°. No caso de imminente perigo por aggressão estrangeira ou grave 

commoção intestina, exigindo a segurança publica e sendo manifestamente ineffi-
cazes as medidas ordinarias para a manutenção da ordem e regular funccionamento 

dos poderes publicos, attenta a natureza da insurreição ou 
Projecto. conspiração, a sua extensão e os elementos de que dispõe, 

poderá ser declarado em estado de sitio · pelo Congresso 
Nacional; e, na ·sua ausencia, pelo Poder Executivo, um ou mais pontos do ter-
ritorio nacional, ficando ahi suspensas a,s garantias constitucionaes (Const. arts. 34, 
n. 21, 48, ns. 15 e 80). 

§ lº. A resolução do Congresso Nacional, declaratoria do estado de sitio e o 
decreto do Poder Executivo, quando a este couber o exercício de tal attribuição, 
determinarão a parte do territorio nacional e o tempo durante o qual ficarão sus-
pensas as garantias constitucionaes (Const., art. 80). 

§ 2. 0 A resolução do Congresso terá uma só discussão em cada uma das cas·as; 
e, approvada, será promulgada pelo presidente do Senado. 

§ 3°. O estado de sitio declarado pelo Congresso ou pelo Poder Executivo, 
sómente suspenderá as garantias constitucionaes consagradas no art. 72 §S 8°, 10, 
11, 12, 13, 14 e 17 (principio) concernentes á liberdade individual, ao domicilio do 
cidadão e á sua propriedade: 1 

· • 

' No caso de exigir o interes~e publico a occupaÇão ou appropriação da proprie -
dade particular, será obrigado o. Estado á indemnisação, entendendo-se no ultimo 
caso feita a desapropriação por utilidade publica (Const., art. 72 §. 17). 

§ 4°. As immunidades parJamentares serão mantidas durante o estado de 
sitio declarado pelo Congresso ou pelo Poder Executivo. 

Art. 2°. Declarado o estado de sitio por qualquer dos poderes, limitar-se -ha; 
o Poder Executivo a impor ; 

a) ·a detenção em logar nãq destinado aos réos de crimes ccmmuns; 
b) o desterro para outros pontos do territorio nacional, nãQ preferindo o· 

paciente retirar-se do paiz, COIIJ. assentimento do governo. 
§ 1°. A detenção só poderá yerificar-se em logar comprehendido na parte do 

territorio declarado em estado ,de sitio, ou estabelecimentos militares proximos. 
§ 20. No caso de applicação do desterro, como medida de repressão, o governo 

designará os logares, nos quaes :p.ão poderá residir o paciente durante o estado de 
sitio, devendo este conservar-se solto no ponto do territorio para onde transferir 
a sua habitação. 

§ 3°. Durante o estado de sitio o Poder Executivo, por si ou por seus agentes, 
colherá todos os documentos, qu13 possam servir de base ao processo e que firmem 
a responsabilidade dos cidadãos 13nvolvidos no movimento revolucionaria. 

Art. 3°. Poderá o Poder Executivo suspender o estado de sitio declarado p elo 
Congresso Nacional, si, na ausenpia deste, tiverem cessado os motivos, que deter-
minaram a declaração. 

Art. 4º. Suspenso o estado d13 sitio por acto do Congresso Nacional, do Poder 
Executivo, ou pela terminação dq tempo fixado na sua declaração, cessam todos· os 
effeitos delle decorrentes, devendo immediatamente ser passados á ordem daa 
autoridades judiciarias competenj;es, afim de serem processados, todos os cidadãos 
que se acharem detidos, remetteµdo-se ás referidas autoridades cópias dos docu-
m entos comprobatorios· da responsabilidade criminal de taes cidadãos, bem como 
de quantos tiveram parte no acto revolucionario. 
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Paragrapho unico. A formação do processo e o julgamento dos cidadãos, cuja 
responsabilidade for apurada, não depende de prévia deliberação do Congresso, 
·approvando ou não, a declaração do estado de sitio, quando feita esta pelo Poder 
Executivo ou da sua deliberação sobre as medidas de repressão por este impostas, 
quando declarado o sitio pelo proprio Gongresso. 

Art. 5°. Sob pretexto algum, poderá o Congresso Nacional, ou o Poder Execu-
tivo, declarando em estado de sitio qualquer parte do territorio nacional, crear 
tribunaes extraordinarios ou de excepção, ou ampliar a jurisdicção dos tribunaes 
militares; conferindo-lhes o julgamento de civis (Const., art. 72 § 1° e art. 77). · 

Art. 6º. Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Congresso Nacional, 
independente de convocação, reunir-se-ha extraordinariamente 30 dias depois, 
contados da data da declaração. 

§ 1°. Reunido o Congresso, o Presidente da Republica, em mensagem especial, 
e no prazo de oito dias, lhe relatará os motivos, que determinaram a declaração do 
sitio e as medidas de excepção, que houverem sido tomadas, remettendo-lhe todos 
os documentos justificativos do seu acto. 

§ 2°. Examinados por ambas as Camaras os documentos apresentados, e, 
entendendo o Congresso não dever suspender o estado de sitio, porventura ainda 
existente, limitar-se-ha a approval-o, aguardando o j.uizo definitivo sobre as medidas 
de excepção, para quando, cessado o estado de siti0, lhe forem relatadas, na imme-
diata sessão ordinaria do Congresso e nos oito primeiros dias, todas as medidas 
que tiverem sido tomadas. 

§ 3°. Tendo cessado o estado de sitio por acto do Poder Executivo ou p ela 
terminação do prazo, ou ainda sendo suspenso , pelo Congresso, este,examinados 
todos .os documentos e informações offerecidbs pelo Poder Executivo, approvará 
o estado de sitio, ou, no caso de violação da Constituição ou das disposições da pre- · 
sente lei, promoverá a responsabilidade de quem de direito. 

§ 4°. A falta de apresentação ao Congresso Nacional, no prazo prescripto, dos 
documentos e informações justificativas da declaração do sitio e das medidas de 
excepção, não inhibirá o Congresso de exercer a attribuição, que lhe compete (Const., 
art. 34, n . 21 ). , 

§ 5°. O exame dos documentos apresentados será iniciado na Camara, devendo 
cada um dos ramos do Congresso deliberar definitivamente no prazo de 20 dias da 
data da apresentação do parecer pela respectiva commissão. 

Não apresentando o Poder Executivo os documentos de que trata o § 1°, o 
Congresso deliberará pelas informações que houver colhido. 

Estes dO'cumentos serão publicados no Diario do Oongresso, quando assim resol-
ver a Camara ou o Senado. 
. Art. 7°. Sendo declarado o sitio pelo Congresso e estando. este funccionando 
ao tempo da terminação do prazo fixado na resolução, o Poder Executivo lhe 
relatará todas as medidas que tiver tomado, dentro de oito dias da cessação do 
sitio. ' 

Paragrapho unico. Si o Congresso encerrar a sua sessão antes de suspenso o 
estado de sitio, sómente se reunirá extraordinariamente para conhecer das medidas 
de excepção tomadas, quando, findo o prazo da declaração do sitio fixado na reso-
lução, o Poder E xecutivo prorogal-o por mais de sessenta dias. 

Neste caso, o Congresso se reunirá noventa dias depois da t erminação do prazo 
fixado na r13solução legislativa. 

Occorrendo este facto depois de encenada a sessão ordiliaria do ultimo anno 
da legislatura, cabe ao novo Congresso reunir-se extraordinariamente para exercer 
esta attribuição. 

Art. 8°. A approvação ou rejeição do projecto de amnistia, por ventura apre -
sentado e referente aos factos, que determinaram a suspensão das garantias consti-
tucionaes, não depende de prévia deliberação do Congresso Nacional sobre a decla-
ração do sitio feita pelo Poder E xecutivo, ou sobre as medidas de exceJ!lção por elle 
:ÜlJ.postas, quando declarado o sitio pelo mesmo Congresso. 
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Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das com.missões, 15 de julho de 1895. - A . Milton, presidente (com res-

tricção) - Augusto de Freitas (relator ). - Leonel Filho. - Sebastião de Lacerda. 
- Anisio de Abreu (com restricções). 

SESSÃO DE 1° DE AGOSTO 

O Sr. Erico Coelho observa que a obra da Commissão especial, sobre a qual 
acaba de lançar um golpe de vist.a perfunctorio, deve ser rejeitada; em conside-

ração, porém, aos illustres collegas, membros dessa commis-
Ia Discussão são, diz que pode ser ·adoptado em primeira discussão, com-

a condição de ser emendado posteriormente. Assim mani-
do projecto. festa-se c-ontrario ao 3° do artigo 1° porquanto a declaração 

do estado de sitio não póde soffrer n'uma e n'outra casa 
do Congresso o tramite demorado de tres· discussões. Mostra-se tambem contrario 
ao§ 40 do artigo 1° porquanto, por varias vezes, tem feito distincção ent.re o que é 
inviolabilidade de Deputados e Senadores por actos e palavras que pratiquem no 
exercicio de seu cargo e o que é a responsabilidade de seus actos como cidadões. 

O 30 artigo 30 tambem é confuso", porquanto obriga o Presidente da Republica 
a declarar ponto por ponto do territorio nacional, onde o desterrado não póde 
ficar. 

Adniitte o desterro para :certo e determinado ponto do territori0 nacional 
e não como diz o projecto, dispondo que sobre o ponto onde se declarar o estado 
de sitio, todos os demais do te~Titorio nacional podem ser considerados pelo degre-
dado como sua feitoria. 

Em posterior dlscussão, o orador analysará o projecto . com mais minuciosi-
dade. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão 0 adiaçla a votação. 

Na sessão de 2 é o proj(lcto approvado em l a discussão . 

SESS4.0 DE 29 DE AGOSTO. 

O Sr. Medeiros e Albuqµerque - Sr. presidente, não estou absolutamente 
preparado para discutir este projeoto, nem venho fazei-o; mas me parece que 

uma materia desta natureza não póde passar assim 
2a discussão inadvertidamente, estando a Camara até como que 

distraqida. 
do projecto 96. N ~ste caso, venho fazer um requerimento, unica-

mente como um pretexto para ser discutido o projecto 
pedindo que elle volte á commi~são. 

O Sr PRESIDENTE-Oproje1Jto est~noluiclo na ordem do dia que foi distribuida; 
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o alvitre lembradc ,pelo nobre deputado não traz como consequencia o adiamento 
da discussão ,porque, desde que não ha numero para votar-se o requerimento, a 
discussão continuará. 

O SR. MED;EIROS E ALBUQUERQUE - O meu requerimento não é de adiamento 
da discussão ; é para que volte o projecto á commissão. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o seguinte requerimento. 
Requeiro que o projecto n. 96, de 1895, volte á commissão respectiva. 
S. R". - Sala das sessões, 29 de agosto de 1895. - Medeiros e Albuqiterque . 

. Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 1°. 
E' sem debate encerrada a discussão do artigo 20. 
Entra em discussão o art. 3°. 

O .Sr.Nilo Peçanha (pela ordem)- Sr. presidente, acabo de saber que o illus-
tre deputado por Pernambuco, fazendo o requerimento que acaba de ser lido, 
como que corresponde ao intuito geral da Camara. 

A Camara está atravessando um período de grande trabalho, sobrecarregada 
com a discussão dos orçamentos. Ora, esta lei que está em discussão é uma lei 
séria, que não póde ser feita de afogadilho, porque diz respeito á liberdade indivi-
dual e ao prestigio da autoridade. 

Portanto, apoio com todo o enthusiasmo o requerimento do Sr. Medeiros e 
Albuquerque e, si for preciso, reproduzil-o-hei no artigo seguinte. 

O SR. PRESIDENTE - As palavras do illustre deputado parecem envolver 
uma censura á Mesa. 

O SR. NILO PEÇANRA - Não apoiado. Perdoe-me V. Ex. que lhe diga, antes 
mesmo de V. Ex. produzir qualquer defesa, que não tive o mínimo intuito de cen-
surar a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE -; A Mesa, justamente por comprehender a importancia 
do projecto, é que o deu para ordem dos trabalhos, e não póde ser acoimada de 
offerecer de afogadilho á discussão um projecto, que está submettido á conside-
ração e estudo da Camara desde 15 do mez passado. (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão do art. 3°. 
São successivamente, sem debate, encerrados os arts. 3°, 4° e 5°. 
Entra em discussão o art. 6°. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras - Sr. presidente, minha attitude na sessão 
de 1 de agosto de 1892, em face de um projecto -do Senado, regulando o art. 80 
da Constituição da Republica quando, fundamentei um substitutivo, que foi, como 
aquelle projecto, rejeitado por esta Camara, minha' perseverança, mesmo poste-
riormente, em 1893, antes da revolta de 6 de setembro, e, portanto, quando goza-
vamos da calma necessaria ·á discussão de assumpto tão importante como o de que 
é objecto essa disposição constitucional, em insistir da tribuna pela conveniencia 
de uma lei organica para a execução daquelle artigo de nossa lei fundamental, 
apresentandô, como apresentei, um projecto, que recebeu o n. 292 daquelle anno, 
mas que não mereceu da Commissão de Constituição,Legislação e Justiça a honra 
de um parecer a respeito, explicam, neste momento, a minha presença na tribuna 
desta Camara. 

Infelizmente já não posso offerecer ao art. 1° do projecto em discussão uma 
emenda. que me pa!ece necessaria, porque V. Ex. já declarou encerrada a discussão 
dos arts. 1° a 50 e deu-me a palavra só para discutir o art. 6º. 

Ora, contra a 9-isposição desse art. 6° do projeoto da Commissão Especial não 
me é licito offerecer emenda, porque, si a ella me oppuzesse, oppor-me-hia á uma 
das disposições do meu projecto n. 292 de 1893, de que aquella é a reproducção 
quasi litteral. 

Com effeito, nesse art. 6° diz o projecto em discussão o seguinte (lê) : 
« Art. 6°. Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Congresso Naoio-



224 

na!, independente de convocação, reunir-se-ha extraordinariamente 30 dias depois, 
contados da data da declaração. " 

No meu projecto n. 292, de 1893, lê-se o seguinte no § 1° do art. 1° (lê): 
" Quando o Poder Executivo exercer essa attribuição, o Congresso Nacional 

reunir-se-ha independentemente de convocação, 30 dias depois da declaração do 
sitio, podendo, além do exame do acto do Governo e da- adopção das medidas que 
a tal respeito couberem, deliberar sobre outros assutnptos d.e caracter urgente, 
cuja solução convier ao interesse geral. » 

Tambem os diversos paragraphos do art. 6°, do projecto da Commissão Espe-
cial reproduzem com insignificantes modificações, a materia dos § § 2° a: 7° do art. 1° 
daquelle meu projecto de 1893. ' 

Essa medida da reunião extraordinaria do Poder Legislativo independente-
mente de convocação, quando,. no seu recesso, o Poqer Executivo declara em estado 
de sitio qualquer ou quaesquer pontos do territorio nacional, para approval-o, sus-
pendei-o ou prorogal-o, não é uma innovação. Ella foi cq,nsignada no art. · 2° da lei 
franceza de 3 de abril de 1878, d'onde a transportei para o § 1° do art. 1° do meu 
prejecto de 1893, com a differença de que, na França, o Parlamento deve, em tal 
caso, neuniJ::-se dous dias depois, e nessa disposição do meu projecto, attendendo 
ás difficuldades de uma reunião do Congresso em tão curto espaço de tempo, con-
signei tal reunião em 30 dias, contados da publicação do decreto declaratorio.do estado 
de sitio. E julguei, senhores, necessaria a adopção dessa. pro:videncia em um pro-
jecto de ' lei organica para a execução do art. 80 da Constituição da Republica, 
porque, devendo funccionar. ordinariamente o Congresso durante quatro mezes 
apenas em cada anno, isto é, de 3 de maio a 3 de setembro, da declaração de estado 

. de sitio .pelo Poder Executivo, quando o mesmo Congresso não estiver funccio-
nando, até ao dia da abertura de seus trabalhos, no anno seguinte, póde vir a mediar 
um longo intervallo de tempo. 1 

Objectar-se-ha que a nossa Constituição não permitte ·reunião extraordinaria 
do Congresso independentement~i de convocação, que é da pri:vativa competencia 
do Poder Executivo, e que, sobre o caso de declaração de estade de sitio pelo Poder 
Executivo, a mesma Constituiç~o no § 3° do art. 80 proy,idenciou, obFigando o 
Presidente da Republica a .dar cpntas ao Congresso das medidas de excepção em-
pregadas logo que se.reunir o Oonu,resso, isto é, quando elle reunir-se na época consti-
tucional. 

Reconheço a importancia ~a objecção, que eu apenas figuro, porque nem 
mesmo nenhum dos membros d11 Commissão Especial que assignaram o parecer 
e o projecto em discussão, declarando fazerem-n'o com restricções, veiu 
ainda á tribuna motivar essas r.espricções, de modo que a Camara vae se. pronunciar 
por votação deste projecto, sem saber ao menos quaes são essas r.estricções com 
que o subscreveram taes membros da Commissão Especial nomeada por V. Ex. 
para organisar o mesmo projecto. 

Mas, por ser importante, não me parece irrespondivel; porque antes de tudo, 
a Constituição no § 3° do art. 80, não distinguiu entre reunião ordinaria. e reunião 
extraordinaria, e si ha um caso de necessidade de reunião extráordinaria do Con -
gresso, é esse em que, só porque elle não está funccionando é que o Poder Executivo 
exerce, por assim dizer provisoriwpz.ente, aquella attribuição privativa do Congresso 
de declarar em estado de sitio um ou mais pontos do territorio nacional na emer-
gencia de aggressão por forças e~trangeiras ou de commoção interna, e o direito 
conferido ao Congresso, na disposfção do n . 21 do art. 34 de approvar ou suspender 
o sitio declarado pelo Poder Exeicutivo, quando o Congresso não estiver funccio-
nando, faz-nos crer que o pensame:p.to do legislador constituinte foi que, não podendo 
o Presidente da Republica decreti,~r o sitio si não por ·tempo determinado e correndo 
a · Patria imminente perigo, não qecorresse entre a decretação do sitio pelo Poder 
Executivo e a reunião do Congr.e~so tão longo espaço. de tempo que viesse a ficar 
burlado o exercício d aquella sua attribuição exclusiva de approval-o ou sus-
p endei-o. 
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Em segundo logar, si ao Poder Executivo é . que compete convocar extraor-
dinariamente o Congresso, isso não quer dizer que o Congresso não possa reunir-se 
extraordinariamente sem prévia convocação do Poder Executivo, desde que uma 
lei especial declare os casos em que tal reunião deva ter logar, designando· o dia r 
porquanto o art. 17 da Constituição o autorisa a designar por lei qualquer dia pa:va 
sua reunião, independentemente de convocação, e si o póde fazer para .sua reunião 
ordinaria, apezar de haver sido designado pela mesma Constituição o dia 3 de maio, 
não se póde reputar inconstitucional uma disposição de lei, que/ prevendo um caso 
extraordinario de necessidade da reunião · extraordinaria do Congresso, designe o 
dia em que dado tal caso, elle se deva reunir, independentemente de convocação 
do Poder Executivo. 

Tambem não venho á tribuna, Sr. presidente, combater a idéa da necessidade 
de votarmos um projecto de lei organica para execução do art. 80 da Constituição 
da Republica, porque eu sei que uma Constituição só tem um valor historico .. Pelas 
leis organicas e pelo desenvolvimento pratico dos princípios nella consagrados, 
é que ella vem a adquirir um valor jurídico. 

Não devo, porém, deixar de apro;veitar a opportunidade para apreciar o pen-
s!j,mento geral do projecto da Commissã0 Especial, que se acha em discussão, e 
chamar a sua attenção para certas observações, que me suggeriram as disposições 
do art. 1 o e seus paragraphos, a ponto de não ter resistido á tentação de offerecer 
sobre ellas á sabia consideração do Congresso uma emenda substitutiva, que póde 
ser•considerada mais liberal, ,é verdade, do que o que propõe a Commissão Especial 
á .votação da Camara, mas que me parece mais consentanea com o espírito da respec. 
tiva disposição constitucional e com esse ideal político, que, por tanto tempo, guiou, 
como uma columna de fogo sagrado, a alma da Patria brazileira até ao glorioso 
dia da sua redempção. 

Sou dos que .lamentam, Sr. presidente, que na Constituição Republicana da 
minha Patria se tivesse consignado, em vez dessas disposições dos arts. 80, . 34, · 
n. 21, e 48, n. 15, uma disposição identica á do art. 130 da Constituição monarchica 
da .Belgica, em que se lê que " em caso algum poderá ser suspensa quer no todo quer 
em parte a Constituição », e de onde se vê que, sob o regímen monarchico da Belgica, 
não tem o cidadão receio algum de suspensão de suas garantias constitu-' 
oionaes. 

Mas, já que a hypothese da necessidade de ·suspensão de garantias constitu-
cionaes, mediante a declaração do estado de sitio, tornou-se, por assim dizer, um 
principio de direito publico americano, não devem0s, ~na applicação pratica desse 
principio, interpretai-o pela odiosa hermeneutica com qúe tem sido interpretado. 
nos momentos calamitosos de nossa vida, em que tem sido necessario o emprego 
dessa medida excepcional, .e, portanto, reconhecida a conveniencia de uma lei orga-
nica para a execução das resp,ectivas disposições constitucionaes, é indispensavel 
que não se deixe nessa lei á autoridade publica, a quem incumbir o emprego dessa 
medida, quando não estiver funccionando o Congresso Nacional, o mais subtil 
pretexto para qualquer arbítrio. 

Por isso, o meu primeiro cuidado, ao ·organisar não só o substitutivo que apre-
sentéi, em 1 de agosto de 1895, ao projecto vindo do Senado, mas tambem o 
projecto, que, em 1893, apresentei e recebeu o n. 292, foi definir a expressão" com. 
moção intestina >>, empregada vagamente nas differentes disposições constitucionaes, 
que autorizem a declaração de estado de sitio, seguindo, assim, o exemplo do legis-
lador francez de 1878, que só autorisou-a no caso de uma guerra estrangeira ou de 
uma insurreição á mão armada. 

Ora, sabemos que' o art. 80 de nossa Constituição estatue como casos para 
que o Poder Legislativo, no caso de se achar reunido, ou, na sua ausencia, o Poder 
Executivo, declare em estado de sitio qualquer ponto ou quaesquer pontos do 
territorio nacionf!,l, uma aggressão estrangeira ou uma commoção intestina. 
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Ma.a, si o facto de uma. a.ggressão estrangeira. é um facto positivo, definido, 
o facto de um·a commoção intestina. não é um facto positivo e definido, e, sob qual-
quer pretexto, o Poder Executivo,' na ausencia do Congresso Nacional, póde consi-
derar como verificada uma commoção intestina em qualquer ponto do ten-itorio 
nacional, mesmo para fins partida.rios, para declarar esse ponto em estado de sitio 
e suspender ahi as garanti!J.S constitucionaes dos cidadãos brazileiros. Logo, é intui-
tiva. a necessidade de, regulamentando-se o art. 80 da Constituição da Republica, 
a. definição dessa expressão empregada por essa disposição constitucional. 

Lendo, entretanto, todo o projecto em discussão, não encontro em artigo 
algum uma definição dessa expressão, reproduzida aliás, no art. l 0 nos termos 
vagos dos arta. 80, 34 e 48 da Constituição. 

No substitutivo, que apresentei, em 1892, assim como no projecto, que poste-
riormente submetti ao exame do Congresso, defini uma commoção intestina, para 
o caso de, na ausencia do Congresso, exercer o Poder Executivo a faculdade de 
declarar em estado de sitio qualquer ponto do territorio nacional, do seguinte modo 
(lil) ·: . 

Art. lº. Só nos casos de insun-eição armada de pessoas do povo ou de repre-
sentantes da força publica, quer de terra quer de mar, ou de conspiração, em que 
estejam envolvidos ·agentes da força armada ou autoridades militares, de modo 
a abalar a confiança do governo em seu concurso para a repressão, é que se poderá 
censiderar verificada a commoção intestina; de que trata o art. 80 da Constituição 
da Republica. » 

Mas, Sr. presidente, como o nosso Codigo Penal define, além do de conspiração, 
outros crimes políticos desde o art. 87 até o art. 114 e desde o art. 118 até o art. 119, 
eu, não devendo me descuidar das hypotheses de sedição e outros factes, que pode-

·rão determinar grave abalo social, imminente perigo político para a Patria, em 
qualquer ponto do territorio n~ional, de modo a exigir do governo ~a medadi 
prompta e immediata para repripúr indivíduos envolvidos nesses crimes, completei 
o art. 1° do meu projecto com a ~eguinte disposição (U): 

· « Os crimes definidos nos a~·ts. 87 a 114 e 118 a 119 do Codigo Penal vigente 
sé autorisam a declaração do estado de sitio quando .assumirem as proporções da 
commoção intestina, assim veri;ficada. » • 

Isto quer dizer que, quando estiverem envolvidos nesses crimes políticos 
agentes da força armada, quer de terra, quer de mar, autoridades militares ou 
civis, quer federaes, quer estadqaes, de maneira que o governo não possa, em tal 
emergencia, confiar no concurso desses ·agentes da ordem publica para reprimir 
immediatamente os attentados contra a Constituição da Republica.ou a de qualquer 
Estado constitutivo desses crim13s poli'ticos, cujo conhecimento compete á justiçà 
fe.deral, poderia o Poder Executivo, não estando em funcção o Poder Legislativo, 
declararem estado de sitio, desde que se derem taes circumstancias determinativas 
da commoção intestina verificacl,a nos termos do art. 1° do referido meu projecto, 
em qualquer ou quaesquer pontps do territorio nacional. 

Esta foi, com effeito, Sr. presidente, a primeira lacuna que notei no projecto 
da commissão especial que se acha em discussão. . 

Como V. Ex. me avisa, pol" um bilhetinho, que havendo quorum na Camara 
para a votação das ma.terias encerradas, devo interromper o meu discurso, peço 
a. V. Ex. que me garanta a palavra para proseguir nas considerações que pretendo 
expor á Camara. sobre o a.ssumpto. 

Fica interrompida a discussão. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem) - Sr. presidente, ha numero na Camara; 
aca.ba-~e de evindencia.r com as ultimas votações feitas que ha numero. Eu, pois, 
pediria a. V. Ex. que consultasse a Cama.ra si consente que seja votado o requeri-
mento do · honrado deputado por Pernambuco o Sr. Medeiros e Albuquerque. 

O orador, que está com a palavra ,caso a Camara consinta. no seu pedido, 
desiste da palavra. 
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O Sr Presidente - A' Mesa não é licito interromper a discussão, e só o 'fará 
si o orador que está com a palavra desistir della. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Eu não desisto da palavra; apenas concordo 
com a votação do requerimento. · 

O Sr. Sebastião de Lacerda (pela ordem) - Sr. presidente, já está encer-
rada a discussão .de quasi todos os artigos do projecto. Nestas condições, pergunto 
a V. Ex. si é regular a votação deste requerimento de adiamento da discussão 
do projecto, quando já se acha encerrada a discussão de quasi todos os artigos, e. 
achando-se já em discussão o art. 6°. 

O SR. NILO PEÇANHA - Mas, o requerimento é para que o projecto volte á 
commissão. 

O Sr. Presidente - A Mesa não póde interromper a discussão e mórmente 
quando já está com a palavra um Sr. deputado. Prosegue, portanto, á 2a discussão 
do projecto n. 96, de 1895, regulando o estado de sitio. 

Tem a palavra o Sr. Leovigildo Filgueiras. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras - Referia-me, Sr. presidente, quando vim a 
saber, pela declaração de V. Ex., que já havia quorum na Camara para a votação 
de ·projectos encerrados, á principal lacuna, que notei no projecto em discussão, 
isto é, á falta de uma definição clara e positiva da expressão commoção 
intestina. 

Demonstrava eu a necessidade dessa definição em qualquer projecto de lei 
organica tendente á execução das respectivas disposições da Constitutuição da 
Republica, e propunha-me a reproduzir argumentos e ponderações já por mim 
produzidos nesta Camara ... (Reina sussurro no recinto.) 

.Supplico, Sr. presidente, a V. Ex., que digne-se aconselhar aos meus illustres 
collegas que me prestem attenção, ou retirem-se do recinto, como aliás costumam 
fazer, quando qualquer orador occupa a tribuna, após votações de projectos encer-
rados. · 

O SR. PRESIDENTE (agitando os tynvpanos com força.) - Attenção ! O orador 
reclama silencio para poder continuar . 

. o SR. LÉOVIGILDO FILGUEIRAS (lendo :) 
« Em face do art. 80 da nossa Constituição, a commoção interna só autorisri 

a declaração de estado de sitio, quando em virtude della, correr perigo a .segurança 
da Republica. · . 

Logo, não póde autorisal-a uma perturbação qualquer da ordem publica, com· 
ou sem caracter político, dessas que o Codigo Penal define e pune com penas ordi-
narias e para cuja prevenção ou repFessão immediata as leis estabelecem as medidas 
proprias de policia e necessarias á manutenção da ordem e á segurança 
publica. 

Realmente, o estado de sitio não é um meio directo de repress1to, mas um meio 
indirecto, porque facilita o emprego dos meios directos, sujeitos, na vigencia das 
garantias constitucionaes da liberdade, a forma1idades, cufa obser;vancia, em caso 
de periclitação das instituições, poderá embaraçar a acção das autoridades, in-
cumbidas da manutençãó da ordem e da defesa das mesmas instituições, para 
reprimir com promptidão e energia os seus inimigos. 

Mas, como a idéa de commoção interna comprehende as de diversas ordens 
de factos, que se podem verificar num eu mais pontos do paiz, ou mesmo em todo 
o paiz, cuja repressão, immediata ou não, segundo a sua gravidade, é indispensavel 
a bem da ordem, da tranquillidade, ou da segurança da Republica, estudemos 
essas diversas ordens de factos, graduando-as pela gravidade de cada uma, de 
menor para maior, afim de vermos qual dessas ordens de factos constitue a com-
moção intestina que comprometta a segurança da Republica e ·faça correr a Patria 
immvinente pei'igo, nos termos em que o art. 80 da Constituição exige que ella se dê 
para autorisar a declaração do estado de sitio. · 
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A mais simples das commoções intestinas é a que se origina do facto · que o 
nosso Codigo Penal denomina « ajuntamento illicito em logar publico para, por meio 
de motins, tumulto ou assu_ada, commetter-se algum crime. » etc. . 

E' ao que os italianos dão o nome de commossa, segundo a explicação que 
Arangio Ruiz dá do facto, a que corresponde esta palavra. 

O remedio para essa commoção é meramente policial, segundo o art. 121 do 
nosso Codigo. · 

Segue-se, em gráo de gravidade a sedição, que se distingue do ajuntamento 
illicito pelo caracter político de que pôde revestir -se essa fórma de perturbação da 
ordem publica e pelo uso de armas para o fim que se tem em vista e, por isso é punido 
pelo nosso Codigo com pena maior, mas cuja repressão é tambem meramente poli-
cial, nos termos dos arts. 121 e 122 do mesmo Codigo. 

Segue-se, em gravidade á sedição a cornrnoção resultante do que os francezes 
denominam emeute e os italianos ammotinamento, que dá-se quando a causa não 
é mais indirecta mas directamente politica, tendo raízes no rnáo humor contra 
a autoridade, quer local, quer do governo geral, e pronuncia-se por urna· sublevação 
armada do povo, mas restricta a uma localidade, sem estender-se a urna região 
consideravel. 

E' a ordem de factos, que, perante o nosso Codigo Penal, corresponde aos 
crimes dos arts. 87 a 114, !l para cuja repressão a lei estabelece penas especiaes e a 
respectiva forma de processo e a cornpetencia exclusiva do Poder Judiciaria 
Federal. 

Mas • quando esse ammotinamento, diz Arangio, torna-se ameaçador da segu-
rança das_ instituições geraes ou locaes, e ainda que relativamente circumscripto 
a uma região, como uma grande cidade, abala profundarnento a t;ranquilidad'e 
publica depondo uma autoridade constituída, apossando-se das fortalezas, insti-
tuindo urna especie de governo {evolucionaria, ou si repercute em varias pontos 
circum:visinhos do fóco do movi!flento, corno quando por uma vasta zona de ter-
reno proximo a uma crater a de yulcão em erupção sentem-se frequentes rumores, 
e a terra se commove, e a arêa i;>arece que se conturba ; quando esse movimento 
encontra adhesões em outros pon~os do paiz apparentemente tranquillos, promptos 
a subievar-se por indentificação de interesses politicos, temos a insurreição, que 
quando mais vasta e profunda ajnda no paiz, se pôde chamar rebellião, e quando 
é tal que faça periclitar a existencia do Estado ou a sua fórma de governo, se chama 
a revolução. » 

Mas, como alguns escriptores distinguem da insurreição a revolução sómente 
pelo successo que corôa a obra di;l uma, emquanto que a outra à destinada sempre 
a ser suffocada, os inglezes e os a,rnericanos só adrnittem como causa da suspensão 
do habeas-corpus o caso de insurreição ou rebellião, de accordo com as respectivas 
disposições de suas Constituiçõei;i, e, por isso, não obteve do Congresso o governo 
americano a suspensão do habeas.corpus para o caso da conspiração de Burr . 

. Dessa gradação, que estabeleci, Senhores, conclue-se que a simples commoção 
proveniente de motins e arruaças, corno deu-se entre nós, em quasi todos os Esta-
dos, para se deporem governadori)s ou os obrigar á renuncia de seus cargos, a pre-
texto da restauração da legalidad,e de 23 de novembro do anno passado, é sempre 
mais facil de ser reprimida, quando o governo o quer, do que uma sedição; assim 
como a sedição o é mais do que q amotinamento, que, por sua vez, é menos difficil 
de repressão imm'.ediata do que l\IDª insurreição á mão armada. 

Ora, segundo o principio já demonstrado de que o emprego dos meios extraor-
dinarios só é licito quando não bastam para a repressão os meios ordinarios, é 
evidente, como termina Arangio o seu profundo capitulo sobre o assumpto, que 
« a proclamação do estado de sitio politico só deve ser determinada pelo caso de 
uma insurreição ou rebellião, ou no caso de amotinação ou sedição, quando qualquer 
destes factos assumir as proporçõps de urna insurreição e forem manifesta e absolu-
tamente inel'ficazes os meios ordirrarios de repressão. » 

E ssa foi a razão, Sr. presid~nte, porque julguei sempre necessario definir-se 
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claramente em um projecto de lei a expressão commoção intestina do art. 8Q da 
Constituição de 24 de fevereiro, para o caso de, na ausencia do Congresso, poder 
o Presidente da J;tepublica uzar da faculdade do art. 48, n. lõ, e essa é a razão por-
que preciso offerecer á sabia apreciação do Congresso uma emend~ substitutiva 
80 a.rt. 1° do projecto em discussão. 

Pela Constituição da Republica Argentina, no caso de aggressão e~trangeira, é 
80 Poder Executivo que compete a decretação de estado de sitio immediatamente 
e, só no caso ' de commoção interna é que compete ao Poder Legislativo essa attri-
buição ; salvo si não se achar reunido Congresso, porque neste caso, diz a Consti-
tuição, o Poder Executivo exercerá essa attribuição do Congresso, pelas razões 
seguintes, que vou ler na importante obra de Alcorta, sob o titulo Garantias Gon-
stitucionaes (li!) : ' 

« A_aggressão exterior é um facto claro e definido, que não se póde prestar a 
interpretações diversas, que se não póde fingir. As circumsvancias são criticas e 
os factos que se produzem em consequencia da aggressão podem tornar difficil, 
sinão impossivel, toda a defesa e comprometter a honra da Patria, si não agir-se com 
promptidão e energia. 

Quem melhor do que o Executivo para todas as medidas rapidas ? A commo-
ção interna, pelo contrario, não exige sempre uma acção tão prompta e efficaz, e 
suas consequencias não teem a gravidade daquella. Elia é precedida quasi' sempre. 
de lutas politicas, em que as paixões recorrem a todos os meios para alcançar o 
poder ou embaraçar os adversarios, e como seus caracteres podem ser confundidos 
ou fingidos para conseguir uma arma que suspende todas as garantias constitu-
cionaes, é conveniente a discussão' em que tomem parte todos os interesses pdliticos 
representados no Congresso. 

E' por isso que ao Congresso é que se dá a faculdade de declaral-o, em tal caso, 
e de approvar ou suspender o declarado, durante o seu recesso, pelo Executivo, 
que é quem deve attender, durante essa epocha, a todas as necessidades da admi-
nistração. » 

Estas idéas, Sr. presidente, não se oppoem, aliás aos principios constitucionaes 
da Republica Brazileira. No art. 48, definindo-se as attribuições privativas do Pre-
sidente da Republica, se estabeleceu, nos ns. 7 e 8, o seguinte : (M) 

Art. 48, n. 7. « Deólarar a guerra e fazer a paz nos termos do art. 3.4 n. 11. " 
Os termos do art. 34, n. 11, são os seguintes (li!) : 
Compete ao Congresso Nacional : « A utorisar o Governo a declarar a guerra, 

si não tiver Jogar ou mallograr-se o recurso d~ ar]:)itramento, e a fazer a. paz:' 
' Mas no n. 8° do art. 48, diz-se que compete privativamente ao Presidente da. 

Republica « declarar immediatamente a guerra nos casos de invasão ou aggressão 
estrangeira. » . · 

· Logo, Sr. presidente, em face do n. 8º do art. 48 da Constituição da. Republica., 
ao Poder Executivo, competindo declarar immediatamente a guerra nos casos de 
invasão ou aggressão estrangeira, é evidente que ao Poder Executivo é que incumbe 
apreciar o facto da aggressão ou \ia invasão estrangeira para declarar a guerra, 
independentemente de autorisação 'do Poder Legislativo. 

Eis porque, Sr. presidente, fundamentando o substitutivo, que apresentei 
ao projecto que do· Senado veio para' esta Camara em 1892, estabeleci uma distino-
ção, que causou extranhesa a alguns illustres collegas, entre estado de sitio militar 
e estado de sitio político, e, por isso, Sr. presidente, nessa mesma occasião, declarei 
que em um projecto de lei especial destinada a regular os casos, as condições, os 
limites e os effeitos da declaraç~o do estado de sitio sé nosdeviamos referir ao estado 
de sitio político e ,não ao estado de sitio militar. 

Fundamento essa distincção, Sr. presidénte, no seguinte facto : Si, no caso 
de aggressão ou invasão estrangeira, compete ao Poder Executivo declarar imme-
diatamente a guerra, é evidente que na praça assim aggredida ou invadida e, por-
tanto, sitiada, o que tem de vigorar é a lei marcial da República, e nunca uma lei 
reguladora dós casos, condições, !iµiites e effeitos de um estado de sitio de caracter 
politico. (Apoiados.) 
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Mas, si essa lei marcial já existe, e não devemos confundil-a com a lei militar, 
que é a que regula os direitos, a disciplina e as funcções do· exercito e da armada 
quer em tempo de paz quer em t empo de guerra, é evidente que, para regular o 
estado de sitio, nos casos de invasão ou aggressão estrangeira, não carecemos de 
uma lei organica executaria do art. 80 da Constituição de 24 fevereiro de 1891, 
porque, dando-se uma aggressão ou invasão estrangeira, repito, o que se põe imme-
diatamente em execução, Sr. presidente, é a lei marcial, e em virtude desta cessa 
de .todo a autoridade civil, que, no ponto sitiado, tiver funcções legislativas, execu-
tivas ou judiciarias. · 

No caso porém de uma commoção interna, serão . perfeitamente identicas as 
circumstancias? 

Não!. .. 
Tratando-se ,então de uma questão politica,da .vida intuna de um paiz deve-se 

antes de tudo, saber o que é póde constituir essa commoção iutestina de que trate. 
o art. 80 da Constituição da Republica, capaz de fazerem correr imminente· perigo 
as instituições do paiz. 

Trata-se, portanto, de um caso, em que é preciso apreciar as condições do facto 
realisado em certo e determinado ponto do territorio de um paiz para se providenciar 
no sentido de defender as instituições patrias dos seus inimigos internos. 

A este respeito não devo deixar de reproduzir tambem, Sr. Presidente, o que, 
na sessão de 1 ci de agosto de 1892, disse nesta tribuna, fundamentando tal distinc-
ção (lê): · 

« No ponto de vista etymologico e historico as palavras - estado de. sitio -
significam a situação excepcional de uma praça, de uma cidade ou de um puiz 

. sÍtiado, invadido ou ameaçado de aggressã'o por um exercito inimigo. 
Mas, tendo sido considerado pelos governos necessario, na emergencia de uma 

sedição ou rebellião, o emprego! de medidas excepcionaes, identicas ás que eram 
adaptadas em caso de guerra, o sentido daque)las palavras tornou-se duplo, 
comprehendendo tambem o caso de perturbações internas, equiparadas aos dalll}J.oB 
de uma invasão estrangeira. Dahj a dii;itincção, adaptada por eminentes publicistas 
modernos, que se t eem, occupado especialmente do assumpto, como, entre 
outros, Palma, Alcorta e Ara!lg~o, entre o estado de sitio militar e o estado ·de sitio 
politico. 

Já na Erwyclopedia Jur~dicc,i Italiana, de que estão publicados 27 fascículos, 
encontra-se, a pag. 167, sob o verbo -Assedio Militare, um artigo que começa nos 
seguintes termos (lê) : , 

« O estado de sitio militar é a f!USpensão de todas ·as garantias legaes no territorio 
sitiado, invadido ou ameaçado p~lo inimigo. Diversamente do que respeita ao estado 
de sitio politico, a lei deve não só determinar os casos em que póde proclamar-se o 
e.stado, de sitio militar, mas ainda .qeclarar qual a autoridade que póde proclamal-o e 
os effeitos que tal proclamação deve produzir. » 

E da pag. 168 á pag. 216 da mesma Encyclopedia encontra-se, sob verbo ~ 
Assedio polipico, um. verdeiro tratado sobre o assumpto, devido á _penna .magistral 
de Arangio Ruiz, onde, assim como na profunda obra dé Alcorta, intitulada - As 
garantias constitucionaes, encontrei todo o subsidio jurídico de que carecia para 
con~eccionar, sob' a fórma do um projecto. de lei, um traball;10 digno do nosso estudo 
e compatível com as nossas instituições democraticas. 

Vejamos, pois, em primeÍro lo~ar, como Arangio Ruiz salienta essa distincção (U) 1 

« O estado de sitio militar é autorisado pela approximação ou ~vasão do ini-
migo µo territorio da Nação, que fica, assim, em uma situação anormal; e portanto, 
para defender os cidadãos póde tqrnar-se necessaria a suspensão de todas as garan-
tias constitucionaes. E como a unjca autoridade que tem a alta missão de defender 
dos inimigos externos o territorio nacional, é a militar, a esta é que compete a procla-
mação do estado de sitio militar. O estado de sitio politico, porém, só é autorisàdo 
em caso de perigo das instituições, qui:i o governo tem a alta missão de defender 
dos inimigos internos ~ :IJOr isso ao gov,erno é que compete, declaral -o, quando for 

'1 
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necessaria a suspensão de alguma ou algumas garantias constitucionaes dos cida-
dãos. » 

Permitti agora que eu vos leia, sobre a mesma distincção, algumas palavras 
de Alcorta, no magnifico capitulo da sua obra já citada, quando se occupa da lei 
marcial (Zê) : · 

• O estado de sitio. é urna medida de caracter politico. Os delictos previstos 
pelas leis penaes não podem ser objecto de actos que desnaturalisariam o seu proprio 
castigo. Basta a acção da justiça ordinaria para reprimil-os, sem suspensão de 
garantias que affectam a todos os habitantes. A força publica é instituida para esses 
casos : ella deve bater-se para impor a ordem e deter os culpados. 

Si assim não fosse, necessario seria recorrer, em todas as situações anormaes 
creadas por delictos communs mais ou menos alarmantes, ao estado de sitio, e então 
poderiamos dizer, como a côrte suprema dos Estados Unidos, que, « quando para 
salvar um paiz regido por instituições livres, se requer o sacrificio frequente dos 
principios cardeaes que garantem os direitos humanos, não vale a pena salval-o. 

Estado de sitio, podemos dizer, é o estado em que se encontram suspensas as 
garantias constitucionaes, em caso de uma aggressão estrangeira ou de urna commo-
ção interna, permanecendo os tribunçies de Justiça no livre exercicio de sua jurisdição· 
ordinaria. » E depois de expor trechos de escriptores inglezes, que confundem ·a 
declaração da lei marcial, diz que, « a .lei marcial se distingue não só da lei militar 
como tambem do estado de sitio. 

A lei militar é a lei ordinaria do exercito e da armada, que rege a todos os que 
desses corpos fazem parte, tanto em tempo de guerra quanto em tempo de paz. 

A lei marcial é a lei da guerra, que obedece a principias especiaes, posto que 
providencie para uma situação tambem especial, estabelecendo regras a que devem 
submetter-se as relações dos belligerantes e até as relações destes com os demais 
habitantes do theatro da guerra ; só é proclamada em caso de guerra, e só subsiste 
quando os Tribunaes ordinarios estão encerrados, ou estando abertos, é necessario 
o julgamento de actos que affectam as operações militares. Por isso se distingue do 
estado de sitio. » 

Mas, declarado o estado de sitio, será consequencia disso a proclamação da lei 
marcial? 

-Evidentemente, sim, si o estado de sitio é geclarado em virtude de aggressão 
ou invasão inimiga. E póde ser applicada em caso de commoção interna? 

Não, salvo si se trata de um verdadeiro estado de guerra e nas operações de 
guerra porque é medida de guerra. _ 

« Si em urna guerra civil», disse a côrte suprema dos Estados-Unidos, no caso 
Miligan, « é impossível administrar a justiça criminal conforme o direito, ~ntão, 
no theatro. das operações militares, onde prevalece a _guerra, é necessario substituir 
a autoridade civil assim coagida, para segurança do exercito e da sociedade, e, 
como outro poder não existe em tal caso sinão o militar, é preciso governar com a lei 
marcial até que as leis readquiram o seu livre imperio. » 

Assim, Sr. presidente, parece-me demonstrada a primeira proposição, que for-
mulei, isto é, que o projecto em discusssão incorre na censura de não definir o que 

·venha a ser essa commoção intestina, segundo o art. 80 da Constituição, que autorisa, 
na ausencia do Clongresso, a declaração de estado de sitio em um ou mais pontos do 
territorio nacional pelo Poder Executivo. 

Sob este ponto de vista mesmo, Sr. presidente, o projecto não interpretou bem 
o pensamento do legislador constituinte, pois q:ue substitua a expressão segurança 
da Republic,a, que se encontra no § 1° do art. 80 da Constituição, pela expressão, 
segurança publica, autorisando, portanto, a decJaração de estado de sitio mesmo 
para casos, em que o remedia legal consiste em medidas ordinarias de caracter 
policial. . 

E esse art. 1°, Sr. presidente, ainda incorre, a meu ver, em outra censura, por 
detel'minar os casos, e as condições, em que o Congresso, estando reunido, deve 
declll.i-ar em estado de sitio qualquer ponto do térritõrio nacional, quando, Sr. presi-
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dente, si compete ao Congresso Nacional, como effectivamente .compete, estando 
reunido, a declaração do estãdo de sitio em qualquer pon'to do territorio nacional, 
é evidente que, por occasião de discutir-se o projecto de lei relativo a tal assumpto, 
ao proprio Congresso incumbe estatuir, segundo as circumstancias da oecasião, 
o que lhe parecer conveniente, e, portanto, não carece de uma lei, que regulamente 
previamente essa attribuição privativa, que lhe conferiu a Constituição' d a R'epu-
blica. · 

Penso, com effeito, Sr. presidente, que não só para execução do art. 80 da Cons-
tituição da Republica a unica lei organica necessaria é a relativa ao estado de sitio 
politico, como ·tambem que nessa lei organica nos devemos limitar a estabelecer 
as condições, os limites e os effeitos da declwação de estado de sitio, quando· decre-
tado pelo Poder Executivo, na ausencia do Congresso Nacional. 

O projecto não incorre sómenté nestas censuras, que acabo de arguir. 
Nos § § 30 e 4°, mas distinguindo a mataria de um da do outro, o projecto declara 

quaes as garantias constitucionaes suspensiveis dW1ante o estado de sitio, decretádo 
quer por uma Lei do Congresso, quer por um acto do Poder Executivo ; parti-
cularmente o salienta em um paragrapho especial. a disposição seguinte (lê) : 

" As immunidades parlamentar.es serão mantidas durante o estado de sitio 
declarado pelo Congrsso ou pelo Poder Executivo. » · 

Antes de tudo, comprehendo que a Commissãe Especial, incumqida deorganisar 
este próject'o, si tivesse ei.n mira estatuir sobre os casos, 'limites, condições e effeitos 
do estado de sitio declarado pelo Poder executivo, consignasse em uma disposição 
especial quaes as garantias constitucionaes susperi.sivêis durante o estado de sitioi 

Mas, si, como já demonstrei, a commissão confeccionou um projecte, estabele-
cendo as mesmas condições; quer para o caso em que o Poder, Executivo declarar 
em estado de. sitio um ou mais pontos do territorio· nacional, quer para o ·caso em 
que ao Congresso tiver de exer<rer a attribuição do art. 34 n.15,é evidente que esta 
disposição, limitando a suspensibilidade de garantias constitucionaes a alguns direi-
tos garantidos pelo art. 72 da Çons'tituição da Republica, não está de accordo com 
ci principio· constitucional, que declara, em primeiro lugar, da competenciá privativa 
do Congresso a declaração de ~stado de sitio, em um ou mais pontos do territorio 
nll.cional, a:ffeétados por· aggres~ão estrangeira ou comnioção intestina, e no art. 48 
confere o Poder Executivo, na ausencia do Congresso, competencia para deClarar 
em estado de· sitio um ou· mais 'j.:>ontos do territbrio nacional,' em caso de grave com-
moção interná, quande o exigir a segurança ãa Republica e correr a Patria inllni.c 
rl.ente perigo, se vê que o art. 80, em súas relações como o art_ ~8, dá em resultado 
a seguinte conclusão: que ao Poder Executivo só é licito declarar em estado de sitio, 
em. caso de grave comineção intestina:, um ou mais pontos do territorio nacional, 
quando ábsolutament'e lhe for impossivel a convocação immediata do Cóngresso 
para resolver sobre o· assumpto, ist'o . é, quando essa commoção assuma as propor-
ções da que eu defini, isto é, d (;) uma .insurreição armada dei povo, em que estejam 
envolvidos agentes d.a força priplica ou•autoridades civis ou militares, de mo~o que 
o governo não possa confiar.em seu concurso pararestabelecer a ordem e a tranqui-
lidade publica. · · 

r •Desde 'que me propuz ao e~tudo de um projecto de lei sobr~ a mataria 'contiàa · 
no art-•80 da Cónstituição da R epublica comprehendi que ao Congressó •só incumbia 
legislar sobre· os casos/ condiçõ~s, effeitos e limites de um estado de sitio declarado 
pelo Poder Executivo, porque, quando fôr o proprio Congi'ésso, esfando· reunido, 
que tiver de declarar o estado ,de sitio em qualquer ponto d.o territorio nacional, 
não carece de uma lei que re'gfi\e as suas proprias attribuições. . · 

· Por isso, não c.oncordo COJI/- a limitação estab(llécida no § 3° do art. 1 Q do pro-
jecto em discussão, embora o a.i;t. 80, no § 2°, estabéleça que, durante o estado de 
sitio, as unica:s medidas dé excepção que se podem impõr ás pessoas são a detenção 
em logar não destinado a réos d jl crimes communs e o desterro para outros sítios do 
territorio nacional. · 

Em uma em<i.nda, que redigi a respeito, estabeleci que, no caso de estado de 
. ' 1: J • I 
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sitio declarado pelo Poder Executivo, com relação ás pessoas, ficariam suspensas 
as garantias relativas á liberdàde e ao domicilio, e quanto ás cousas, a propriedâéle 
ficaria só limitada pela necessidade de expropriação, porque no caso de necessidade 
publica, a indemnisação póde ser posteriormente arbitrada. 

O § 4° do art. 1° do projecto, porém, declara que" as immunidades parlamen-
tares», (creio que o projecto refere-se ás dos arts. 19 e 20 da Censtituição), "serão 
mantidas durante o estado de sitio declarado pela Congresso ou pelo Poder Exe-
cutivml. 

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Refere-se aos arts. 19 e 20 da Constituição. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - o projecto não o diz. 
o SR. FRANCISCO GLICERIO - Mas são as dos arts. 19 e 20. 
o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - A Constituição não contém uma só disposição, 

que use da expressão immunidades parlamentares. 
O que ella diz no art. 19 é o seguinte:" Os deputados e senadores são inviolaveis 

por suas opiniões, palavras e votos no exercicio do mandato. 
E no art. 20 diz o seguinte : " Os deputados e senadores, desde que tiverem recebido 

diploma ate á nova eleição, não poderão ser presos nem processados criminalmente, 
sem prévia licença de sua Camara, salvo o caso de flagrancia ~m crime ina-(ian-
~4 » ' 

Mas, Sr. presidente, uma de duas : ou essas denominadas immunidades parla-
mentares estão comprehendidas entre as garantias constitucionaes da Republica 
Brazileira ou não. Si o estão, é evidentemente superfluo o § 40 do art. 1 o do projecto 
>em discussão, porque no § 30 lê-se no mesmo projecto a seguinte disposição : (Lê). 

" § 3°. O estado de sitio declarado pelo Congresso ou pelo Poder Executivo, 
s&rnente siispenderá as garantias constitucionaes consagradas no art. 72, §§ 8º, lÓ, 
11, 12, 13, 14 e 17 (principio concernente á liberdade individual, ao domicilio do 
cidadão e á sua propriedade). » 

Si ,porém, não estão comprehendidas entre as garantias constitucionaes, e, 
portanto, só po(\.em 'ser consideradas como attributos da soberania nacional, de que 
o mandato de deputado ou senador investe o cidadão para exercel-o com indepen-
dencia no Parlamento, não comprehendo a razão da conveniencia de reproduzir 
em uma lei ordinaria uma disposição clara e terminante da Constituição. 

UM SR. DEPUTADO - Tem pelo menos a vantagem de prevenir a reproducção 
de prisões de deputados e senadores durante o estado de sitio. 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Mas isso é suppor que uma disposição de lei 
ordinaria tem mais valor do que uma disposição éonstitucional, é suppor que a 
autoridade, disposta a não respeitar uma disposição constitucional, encontrará na 
mesma disposição um obstaoulo ao abuso· de poder só porque ella se acha consignada 
em uma lei ordinaria. 

UMA Voz - Para evitar sophismas. 
O SR. LEOVIGILDO Fn,GUEIRAS - O illustre collega que me honrou com o seu 

aparte, obriga-me a reproduzir argumentos com que, em uma das sessões·do anno 
passado, discutindo um projecto de adiamento das funcções do Congresso, 
sustentei que a inviolabilidade das opiniões, palavras e votos dos deputados e serilll-
dores, a que se refere o art. 19, assim como as condições estabel.ecidas no art. 20 da 
Constituição para a prisão ou processo criminal de qualquer deputado ou senador, 
nenhuma relação jurídica tem com as medidas de excepção enumeradas no lllrt. 80 
da mesma Constituição. · 

As immunidades dos membros do Congresso,. consagradas nos arts. 19 e 20 da 
Constituição, não podem isentar das medidas de excepção -autorisadas pelo art. 80, 
durante o estado de ,sitio, classe alguma de cidadãos, sejam deputados, senadores, 
magistrados ou n1esruo ministros do Chefe da Nação, desde que temem parte directa 
ou indirecta nos factos, qué tiverem determinado a declaração do estado ·de sitie. 
(Apoiados.) · · 

Com effeito, a inviolabilidade das opiniões, palavras e votos dos deputados e 
senad.ores no exercicio do mandato, garantida pelo art. 19 da Constituiç~o da Repu-

\. 
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blioa, que manteve a disposição do art. 26 da Constituição do imperio, encontra a 
sua sancção no art. 76 do Codigo do Processo Criminal, que prohibe quei.Xas ou 
denuncias c.ontra os membros das Camaras legislativas pelos discursos nellas profe. 
ridos. 

Ora, suppôr que essa inviolabilidade é uma dessas garantias constitucionaes que 
a declaração de estado de sitio tem a força de suspender, seria suppôr que, declarado 
o estado de sitio no logar onde funcciona o Congresso, poderia um membro do mesmo 
Congresso ser processado em virtude de queixa ou denuncia por algum discurso que 
tenha proferido, o que é absurdo. Logo, a suspensão das garantias constitucionaes 
em consequencia da declaração do estado de sitio não póde affectar essa inviolabi. 
!idade do art. 19 da Constituição. · 

Mais isso não obsta a que a autoridade publica remova do recinto da Camara 
ou do Senado, detendo ou desterrando, o deputado ou senador que, durante uma 
invasão estrangeira ou uma commoção política, se prevaleça da. immunidade da 
tribuna para animar por discursos ou concorrer de qualquer modo para a rebeldia 
ou os attentados contra a dignidade ou as instituições da Nação. 

As denominadas immunidades parlamentares dos arts. 1.9 e 20 da Constituição 
Federal não constituem um privilegio dos deputados e senadores federaes. Não ha 
Constituição estadoal que as não tenha consagrado para os membros dos Congressos 
ou Aasembléas dos Estados nos mesmos termos em, que aquellas disposições da 
Constituição Federal as consagram para os membros do Congresso Nacional. 

Que razão jurídica, pois, tivestes para resalvardes, em vosso projecto de proro-
gação do estado de sitio, as "immunidades dos arts. 19 e 20 da Constituição Federal 
durante o mesmo estado de sitio, deixando de resalvar tambem das medidas de 
excepção do art. 80 as mesmas immunidades, de que, em virtude de disposições 
iguaes das Constituições estadores, gosam os membros dos Congressos e Assembléas 
dos Estados, para os quaes prcirogastes o estado de sitio decretado antes da nossa 
reunião, pelo poder Executivo? 

No regímen federativo, é irrdispensavel, estudando-se o mecanismo constitucional 
da União, ter em vista o dos Estados Unidos ou federados. Comparando-se, pois, 
as disposições dos arts. 19 e 20 ~la Constituição Federal com as congeneres das Cons-
tituições estadoaes, si é forçado a interpretar umas com relação ás outras em ordem 
a consideral-as todas dominadas pela mesma lei philosophica do direito pUblico, a 
menos que as das Constituiçõe~ estadoaes não sejam antinoroicas ou, pelo menos 
inconciliaveis com as respectivas da Constituição Federal e, portanto,inconstitu- . 
cionaes. 

Ora, a considerar inconstit~10ionaes as disposições das Constituições de Estados, 
em que foram consagradas para os membros de seus Congressos ou Assembléas as 
mesmas immunidades consagraçlas nos arts. 19 e 20 da Constituição Federal para 
os membros do Congresso Nacional, ninguem evidentemente se atreve, desde que 
tenha a nitida concepção do regímen federaitivo. 

Mas por que? Evidentemente porque a cada Estado foi conferido o mesmo 
direito que á União de organisaF os seusPo!ieres Ex.ecutivo,Legislativo e Judiciario, 
respeitando os princípios const~tucionaes da União, porque no regímen federativo 
a lei suprema do paiz é a Con~tituição Federal. 

Convenhoque alguns desses indivíduos detidos durante o estado de sitio são cri· 
minosos políticos. Então, tendo de ser precessados criminalmente por seus delictos, 
haverá necessidade de previa lipença de sua Camara, si forem deputados ou sena-
dores, para se lhes instaurarem os respectivos processos. 

Admittamos, porém, que ~levam ser synonymos os ·termos prisão e detenção, 
que nenhuma distincção juridiça ou constitucional deva haver entre elles e que, 
portanto, o deputado ou senadpr, durante o estado de sitio, não possa ser detid,o, 
porque, segundo o a,rt. 20 da Co~'l.stituição, elle não póde ser preso sem previa licença -
de sua Camara. 

Mas o art. 80 da Constituiçito autorisa, dµrante o estado de sitio., não uma ma.a 
duas medidas de repressão : 1° !'/' detenção em logar não destinado aos réos de c;imes 
communs; 2°, o íWgewro para optrolj! sities do territorio nacional. 
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E' evidente que a autoridade, incumbida de manter a ordem, tem o direito, 
durante o estado de sitio, de escolher para certos individuas uma dessas duas medidas 
de repressão e applicar a outros a outra. 

Ora, ninguem ousará sustentar que o desterro para outros sitias do territorio 
nacional seja tambem synonimo de prisão e, portanto, ninguem ousará recusar á 
autoridade publica, ciurante o estado de sitio, o direito, de impor, independentemente 
de licença previa de sua Camara, a deputados e senadóres envolvidos em uma cons-
piração ou rebelliã0, o desterro para outros sitios do territorio nacional, apezar de 
resalvadas no decreto declarativo de sitio as immunidades dos arta. 19 e 20 da 
Constituição. » 

Não me parece, pois, duvidoso que as medidas de excepção do art. 80 nenhuma 
relação jurídica tem com as immunidades parl1J,mentares dos arta. 19 e 20 da Consti-
tuição, mesmo declarando-se expressamente em um decreto de estado de sitio que a 
suspensão das garantias constitucionaes não affectam essas immunidades, que se 
referem apenas a prisões e processo.s por crimes de deputados ou senadores. (Tro-
cam-se diversosapartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Reclama attenção. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Esta doutrina não é uma novidade. A Cons-

tituição chilena de 1833 consagrava no art. 161, nos mesmos termos, as disposições 
do art. 80, §§ 1°, 2° e 3° da nossa Constituição de 24 de fevereiro de 1891, e nos arts.14 
15 e 16 determinava o seguinte : 

« Os deputados e senadores são inviolaveis pelas opiniões, que manifestem e 
votos que emittam no desempenho de seu mandato. 

« Nenhum deputado ou senador, desde o dia da sua eleição, poderá ser accusado, 
perseguido ou preso, salvo no caso de flagrante delicto, si a Camara a que pertencer 
não autorisar previamente a accusação, declarando ter logar a causa. » 

" Nenhum deputado ou senador será accusado, desde o dia de sua eleição, 
sinão perante sua Camapa ou, no recesso desta perante a commissão conservadora, 
e declarada ·a procedencia da accusação, o accusado ficara suspenso de suas func-
ções legislativas e sujeito ao juiz competente. » 

A reforma de 1874 não alterou essas disposições, que ficaram sendo as dos 
arta. 12, 13 e 14 qa Constituição vigente daquella Republica; mas á do art. 161 da 
de 1833 accrescentou o legislador comitituinte de 1874 a seguinte disposição (U) : 

" Las medidas que tome el presidente de la republica en virtud del sitio, no 
tendran más duracion que la de este sin que por ellas se puedan violar las garantias 
constitucionales concedidas a los senadores y deputados. » 

L.ogo, a cada Estado cabia o direito de impor ao· seu Poder Judiciario as obri-
gações que entendesse necessarias ou convenientes á ordem politica estabelecida 
em sµa Constituição, como á União cabia o direito de impor ao Poder Judiciario 
Federa~ as obrigações necessarias ou convenientes á ordem p0litica fundada na 
Constituição Federal e, ainda mais, restringir a esphera da competencia e jurisdicção 
do Poder Judiciario Estadoal em respeito a essa ordem politica. 

Assim, o. Poder Constituinte de cada Estado tinha o direito dii imp01• ao Poder 
·Judiciario, creado e organisado pela Constituinção estadoal a obrigação de não 
decretar a prisão de qualquer membro do seu Poder Legislativo e de não processai-o 
criminalmente sem prévia licença da Camara a que pertencesse, pela mesma razão 
por que o Poder Constituinte da União impoz, no art. 20 da Constituição Federal, a 
mesma obrigação com relação aos membros do Congresso Nacional, ao Poder 
Judiciario Feder al, estendendo-a tambem ao Poder JudiciarioEstadoal,por competir 
a este o conhecimento dos crimes communs, que possam ser commettidos p0r 
membros do Congresso Nacional. 

Por isso, me parece que a disposição do art. 20 da Constituição Federal e as 
congeneres das diversas Constituições estadoaes referem-se a essa acção que o Poder 
Judiciario Federal ou o Poder Judiciario Estadoal teria, em casos criminaes, con-
tra membros do Congresso Nacional ou das Assembléae estadoaes, como contra 
qualquer cidadão, si não lhes tivesse sido assegurada por taes disposições aquella 
immunidade. 
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Sendo assim,, Senhores, é evidente que mesmo durante o estado de sitio, essa 
immunidade dos membros do Congresso Nacional e dos Congressos ou Assembléas 
estadoaes nunca se suspende. 

Com effeito, quer estejamos sob o estado do sitio, quer não, nenhum de nós, 
membros do Congresso Nacional, como nenhum dos membros de qualquer Cim-
gresso ou Assembléa estadoal, a menos que não seja preso em flagrante delicto 
por crime inafiançavel, poderá ser preso ou processado criminalmente por officio 
do poder competente sem prévia licença da Camara a que pertencer. 

Senhores, a prisão a que se refere o artigo 20 da Constituição, é a prisão legal, 
de caracter preventivo ou penal, pois que o caso de flagrancia está fóra de questão. 
· Essa prisão, como o processo criminal de que trata a mesma disposição con-
stitucional, presuppõe a existencia de um crime de qualquer natureza commettido 
pelo deputado ou senador, que não foi preso em flagrante, como effeito de um 
mandado preventivo, de um despacho de pronuncia ou de uma sentença con-
demnatoria. (Muito bem; muito bem. Apoiados.) 

Mas a detenção autorisada pelo· art. 80 da Constituição não é i.una pena, nem 
uma medida de prevenção. E', como a denomina a .propria Constituição, uma 
medida de repressão immediata, um obstaculo impediente da intervençãó do indi-
viduo na ou para a desordem. 

Nem é mesmo uma repressão legal, mas uma medida de excepção, só empre-
gavel em caso de suspensão das garantias constitucionaes. (Muitos apoiadps.) 

Ella não é applicavel ao individuo em virtude de crime por elle commettido, 
mesmo de caracter politico, porque não é uma medida penal. 

· · Ella é applicavel mesmo a individuos que nenhuma parte dirElcta tomarem 
em uma rebellião ou conspiração, que occasionar uma commoção intestina, mas 
cuja liberdade ou actividade no theatro da commoção parecerá autoridade publica 
incumbida do restabelecimen~o da ordem,perigosa ou embaraçadora das medidas 
·que julgar preciso · empregar p~ra debellar a commoção. . 

Sem duvida póde a autoridade publica, pelos inqueritos a que proceder, vir 
a descobrir disposições de sua Constituição identicas ás da nossa relativas a estado 
de sitio e immunidades parl1imentares ? 

Ouçamos a respeito Huneeus (lê) : 
"Antes da reforma do arp. 161, que, em sua fórma actual, dispõe que mesmo 

durante o estado de sifüo não rie poderão violar as garantias constitucionaes conce-
didas aos deputados e sénadores, suscitou-se a questão de, si, na vigencia da pri-
mitiva disposição, prevalecia\n as mencionadas garantias, quando a autoridade 
publica, uma vez declarado o s~tio; decretava a detenção de um deputado ou senador, 
não para se lhe intentar causa alguma, mas unicamente como medida de precaução 
para manter a ordem. Don Vrmeneta; ministro do interior, e o deputado Don 
Antonio Varas sustentaram, na sessão da Camara de 9 de junho de 1859, que as 
garantias dos arts. 15 e 16 ~1ão eram applicaveis á hypothese das diltenções ou 
desterros de deputados e senadores, decretados pelo Executivo no uso das facul· 
dades que emànam de urna d13claração de estado de sitio. 

Esta opinião prevaleceu na pratica em mais de um caso até á reforma do 
art 161, que ficou sendo o actual 152 da Constituição da Republica. » 

Asim, Sr. presidente, nos termos em que está -concebida a disposição do § 4° 
do art. 1° do projecto em discussão, não conseguirá a Commissão Especial, que o 
elaborou, o fim que teve em vista, si for convertida em disposição legal, porque o 
que parece é que essa commis~ão quiz estatuir que o deputado ou senador, durante 
o estado de sitio, não pudesse sofuer nenhuma das medidas de repressão ou excep· 
ção ennumeradas no § 20 do art. 80 da Constituição brazileira. 

Mas, então, devia redigil-a ou naquelles ter.mos do art. 152 da actual Consti-
tuição chilena ou nos seguinte\>, que me parecem maiS efficazes : 

" A nenhum députado o-q senador poderá ser applicada, durante o estado de 
sitio, nenhuma das medidas dfl repressão de que trata o § 2° do ai;t, 60 d& Coasti· 
tuição.» 
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Verdade é que no Chile a respectíva disposição da Constituição de 1833 só foi 
modificada mediante uma reforma constitucional, e portanto, entre nós, os nossos 
constitucionalistas, que aiiás não se embaraçam nunca com filigranas constitu-
cionaes, quando procuram justificar os abusos que praticam a bem de seus 
interesses partidarios, poderão ter escrupulo em acceitar uma emenda a esse § 4° 
do art. 1 o do projecto em discussão nos termos por mim propostos. 

Mas então uma de duas : ou o pensamento contido nessa disposição do § 4° do 
art. 1° do projecto em discussão não se conforma com o respectivo principio con-
stitucional e deve, por inconstitucional, ser rejeitada essa disposição; ou confor-
ma-se com tal principio, e traduzido nos termos por mim propostos tornar-se-ha 
mais eflicaz, porque excluirá a intelligencia que durante os diversos períodos de 
estado de sitio que temos tido tem sido dada pelo Poder Executivo á disposição 
do art. 20 em suas relações com as do art. 80 de nossa Constituição. (Apoiados. ) 

Accresce que o art. ·20 da Constituição só véda a prisão do deputado ou sena-
dor sem prévia licença de sua Camara, salvo a flagrancia em .crime inafiançavel. 

O SR. FERREIRA PIRES - Como apreciar a culpabilidade do senador ou depu-
tado ? 

o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Eu respondo, 
Não se declara o estado de sitio pará se averiguar quem é ou quem não é cri-

minoso político. 
O conhecimento do crime político é da competencia do Poder Judiciario, cujas 

funcções não se suspendem durante o estado de sitio, mesmo com relação ao habeas-
cor'[YUB, desde que se tratar de abusos commettidos com infracção da Constituição 
ou se appliquem ás pessoas outras medidas além das que o proprio art. 80 estabelece. -

Mas, Sr. presidente, si, durante a estado de sitio, o deputado ou senádor não 
póde ser preso, sinão nos termos do art. 20, e ainda mesmo que se considere a 
detenção autorisada pelo art. 80 como uma prisão, poderá o Poder Executivo muito 
bem entender que o deputado ou senador não está isento da outra medida autori-
sada pelo mesmo art. 80, isto é, o desterro para outro sitio do territorio nacional. 
(Muito bem, Apoiados.) 
~·<J Si, portanto, Senhores, quereis vos acautelar como deputados, contra as medi-
das de excepção do art. 80 da Constituição, em caso de estado de sitio, por vos 
julgardes immunes dellas, nií.o confieis nas disposições do art. 20 da mesma Consti-
tuição e muito menos nessa do § 4° do art. 1 o do projecto em discussão. E' preciso 
que a corrijais nos termos por mim propostos. 

Passo agora, a tratar de outro assumpto relativo ainda ao art. l 0 do projecto 
em discussão, Não\ha quem não se lembre de que em alguns Estados, em 1892, 
governadores declararam em estado de sitio certos pontos dos seus Estados, como 
não ha quem ignore que em algumas Constituições estadoaes ha ·disposições que 
conferem ao Poder Legislativo o direito de dispensar as formalidades legaes garan-
tidoras da liberdade individual, dada a commoção intestina ou invasão estrangeira, 
ficando autorisados para "isso, na sua ausencia, os governadores dos Estados. 

Vou ler as disposições dos arts. 36 e 59 da Constituição do Estado da Bahia, . 
onde essa attribuição é conferida ao seu Poder Legislativo e, na ausencia deste, 
ao Poder Executivo (Zê) : 

Art. 36. « Compete á assembléa geral legislativa : § 38. Dispensar por tempo 
determinado, quando o exija a segurança do Estado, nos casos de rebellião ou inva· 
são .de inimigos, as formalidades que garantem a liberdade individual. ,, 

" Art. 59. São attribuições do governador do Estado : § 21. Dispensar por 
tempo determinado, quando o exija a segurança do Estado, nos casos de· commoção 
intestina ou invasão estrangeira, as formalidades que garantem a liberdade indi-
vidual, só podendo exercer esta funcção no intervallo das sessões do corpo legis-
lativo. ,, 

Sei que não é em virtude dessa ultima disposição da Constituição bahiana 
que a Bahia se acha em verdadeiro estado de sitio desde o dia 7 de abril do cor-
rente anno até hoje, mas isso não obsta a que se tenha ém consideração essas dis· 
posições inconstitucionaes das Constituições estadoaes. 
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Este àssumpto, com efieito, não é de pouca importancia. 
Na Republica ·Argentina, a questão foi muito debatida, e o illustre publicista 

já por mim citado, o Sr. Alcorta, inclina-se á opinião de que aos poderes das provin-
cias tambem compete esse direito de declarar em estado de sitio qualquer ponto 
do territorio provincial, no caso de' invasão estrangeira ou commoção intestina. 

Mas, em face do direito publico argentino, justifica-se essa opinião. 
Diz esse publicista (Zê) : 
« A declaração do estado de sitio compete só ao governo federal, ou tambem 

aos governos das provincias ? 
O regimen federal, como fórma constitutiva de governo em uma Nação, é 

uma manifestação ou, antes, uma applicação das difierentes espheras de acção que 
existem naturalmente nas sociedades. 

O homem em sua consciencia, em suas manifestações puramente psycholo-
gicas, obra sómente por obediencia a suas exclusivas inclinações ; e em sua vida 
de relação se limita e é limitado, deixando para o todo social o que é commun e 
é reclamado pela sua natureza social. E porque as forças directivas . não hão de 
corresponder a estas conclusões ? 

Imitar a ordem que a natureza impoz ao agrupamento, entre o homem e o 
homem, tal deve ser a solução. Estabelecer espheras de acção : uma autonoma, 
outra heteronoma ; o governo local, agindo isoladamente no que lhe diz propria-
mente respeito; o governo geral, encarregando-se dos interesses coinmuns. Um e 
outro, emanando de um centro unico, do povo ou das provincias, que em sua tota-
lidade constituem a nação ; independentes na esphera de acção · d.os interesses que 
reclamam um movimento exclusivamente proprio, e coordenados naquillo de que 
reciprocamente carecem para tornar effectivo o exercício ... A conservação de um 
ou de outro, pois é necessaria no regimen federal e cada qual deve ter o direito de 
promover a sua conservação. !Assim sendo de conservação propria a medida do 
estado de sitio, deve caber a ~1mbos o direito de decretai-o, quando a commoção 
intestina ou a aggressão exterr:i.a affectar a um ou outro. " 

Mas em face da Constituiç~o brazileira essa doutrina é insustentavel, porque, 
tendo-se em vista o art. 6°, ns, 1° e 3°, e se os combinando coro o art. 48 n. 15, 
que áquelle se refere expressami:mte, se é forçado a concluir que, dada a commoção 
intestina em qualque;r dos Estpdos, o governador desse Estado, que não confiar 
na efficacia do emprego dos qeios ordinarios, de que dispuzer, em face das leis 
estadoaes, para restabelecer a prdero, não póde por si declarar em estado de sitio 
qualquer ponto do mesmo Estitdo, onde se dê tal perturbação da ordem, podendo 
apenas requisitar do Governo !federal que o declare em estado de sitio, durante o 
qual póde tomar ou autorisar ~ts medidas de excepção constitucionaes para resta-
belecer a ordem e a tranquillidade, sem receio de que a justiça federal lhe cause 
qualquer embaraço á repressão administrativa dos desordeires. E comprehende-se 
que, com essa intelligencia, evi~ar-se-ha a desharmonia possível., em -tal caso, entre 
os poderes federal e estadoal, desde que não só a Constituição federal como tambem 
as Constituições estadoaes decrptam garantias constituciohaes da mesma natureza 
e fórma p~a os direitos indiviCfuaes dos cidadãos. 

Logo, Sr. presidente, a declaração do estado de sitio, em face da Constituição · 
da Republica, não póde deixar de ser uma attribuição privativa do Congresso 
Nacional, quando reunido, e, C\uando não reunido, do Poder Executivo Federal. 

Por isso, Sr. presidente, na emenda substitutiva que vou_ apresentar a este 
projecto, declaro no art. 1 o (lê) : 

« Só ao Congresso. Nacional, nos termos do art. n. 34 e 21 quando não se achar 
elle reunido, ao Presidente da :i:tepublica, nos termas do art. 48 n. 15, de accordo 
coro o art. 80 da Constituição Federal, compete a . declaração de estado de sitio 
em qualquer ou quaesquer pontos do territorio da União, determinando-se no 
respecti".o decreto o tempo de 11ua duração e o ponto ou pontos nella comprehen-
didos. » 

No§ 1° dessa emenda satisfp.ço o compromisso que tomei de definir a coromoi;ão 
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intestina capaz de determinar a necessidade de estado de sitio, porque da falta dessa 
definição é que tein resultado, Sr. presidente, a critica que se fez a alguns decretos 
declaratorios de sitio pelo Poder Executivo durante os annos de 1892 a 1894. 

Diz o § 1 o (lê) : 
« A commoção intestina de que trata o citado art. 80 da Constituição só. se 

verifica no caso de insurreição armada de pessoas do povo e de representantes da 
fo1·ça publica, de mar ou de terra, quer federal, quer estadoal, ou no de conspi-
ração, em que estejam envolvidos agentes da força armada ou autoridades, mili-
tares ou civis, federaes ou estadoaes, de modo a abalar a confiança do Governo em 
seu concurso para a repressão immediata de actos que possam põr em perigo as 
instituições da fórma republicana federativa. 

Entre as instituições da fórma republicana federativa se comprehendem as 
disposições fundamentaes, assim como as leis reguladoras do regímen representa-
tivo de cada Estado. (Arta. 1°, 63 e 68 da Constituição de 24 de fevereiro.) 

No § 20 completo o pensamento do § 1°, quando a commoção intestina envolver 
delictos políticos, definidos no Codigo Penal vigente (lê) : 

" § 20. Os crimes definidos no tit. lº e no cap. 20 do tit. 2 do livro 20 do 
Codigo Penal de 11 de outubro de 1890 só autorisam a declaração de estado de 
sitio quando assumirem as proporções de commoções intestinas. » 

Passemos á leitura do § 30 (lê) : 
« 3°. Declarada em estado de sitio qualquer parte do territorio da União, ficam 

ahi suspensas as garantias constitucionaes concernentes á liberdade e ao domicilio 
dos cidadãos, consagradas quer nos estatutos federaes, quer nos estadoaes do ponto 
declarado em sitio. 

No caso de exigir a ordem publica a occupação ou appropriação de propriedade 
particular entender-se-ha feita a desappropriação por necessidade publica, cabendo 
ao expropriado o direito á indemnisação, na fórma da legislação em vigo~. » 

Realmente, é preciso prevenir a possível circumstancia de haver certas garan-
tias constitugionaes peculiares ás ConstituiÇões estadoaes, que devem ficar suspen-
sas quando se declarar o estado de sitio em algum ponto do Estado. · 

Resta-me ler a disposição que proponho no § 4° (lê) : 
« § 4°. A declaração do estado de sitio só começará a produzir seus effeitos 

depois de publicado officialmente no logar ou nos logares que o respectivo decreto 
designar. 

Findo o tempo .nelle determinado, será considerado suspenso de pleno direito 
o estado de sitio e portanto restabelecidas, no logar ou logares que o respectivo 
decreto designar, todas as garantias constitucionaes, iii ,por novo decreto não tiver 
sido prorogado. 

Considero essa disposição, que já tinha consignado no meu antigo projecto, 
e que não ~ncontro no que está em discussão como uma das disposições indispen-
saveis em uma lei organica relativa ao art. 80 da Constituição, porque todos nós 
sabemos que não só a Constituição- da Republica como tambem o Codigo Penal 
reconhecem em todo o cidadão o direito de resistir a ordens illegaes. 

E como não reconhecer n'um cidadão esse direito, µo caso de se lhe intimar 
uma ordem de prisão em seu domicilio, desde que ella não seja executada com as 
formalidades legaes i:Iecessarias, ignorando elle que foi declarado o logar de seu 
domicilio em estaqo de sitio? 

A necessidade da segunda parte desse § 4° do art. 1° de minha emenda substi-
tutiva é intuitiva e o projecto em discussão consagrou a idéa nella contida em 
seu art. 4º, com cuja disposição estou de pleno accôrdo. 

Accresce que só deste modo, Sr. presidente, póde o cidadã'o, coroo ha pouco 
disse, usar do seu dire1to constitucional de resistir a qualquer violencia que se 
queira praticar contra a sua pessoa, a pretexto de suspensão de garantias consti-
tucionaes além do tempo determinado no respectivo decreto 

Creio, Sr. presidente, que apezar, de acharse em discussão o art. 6 do projecto, 
a cuja disposisão não roe opponho, porque foi consignada no substitutivo que 
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i!ive a honra de apresentar ao projecto do Sena.do de 1892 e depois reproduzida no 
meu projecto n. 292, de 1893, creio, dizia eu, Sr. presidente, que, como naquella 
occasião, e não me consta que o Regimento desta Camara tenha sido altere.do 
neste ponto, tenho direito de offerecer ao projecto em discussão este substitutivo, 
a cuja leitura acabo de proceder e que me animo a enviar á Mesa, porque esta 
poderá consideral-o um substitutivo geral, visto como com relação aos arts. 2° até 
o ultimo, na.da tenho a emendar. 

Em todo o caso, aguardo a deliberação regimental que se dignar V. Ex. pro-
ferir sobre o assumpto. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - O Regimento não permitte em 2a discussão a apresen-
tação de substitutivo geral a um projecto, sinão quando se àcha em discussão o 
art. 1°. Portanto, não posso acceitar o substitutivo do nobre depute.do. 

Ninguem mais pedindo a palavva, é encerrada a discussão do art. 6º. 
E' sem debate encerrada a discussão do art. 7º. 
Entra em discussão o art. 8°. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem) requer que o projecto volte á commissão 
respectiva. 

O Sr. Presidente diz que havendo requerimento identico do nobre deputado 
por Pernambuco o Sr. Medeiros e Albuquerque, que não foi vote.do por não haver 
numero, fica prejudicado o requerimento do nobre deputado, e continúa a dis-
cussão do art. 8°. 

O. Sr. José I~nacio [(pela ordem) - O nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
acaba de apresentar um re,querimento para que o vá á commissão, reproduzindo, 
por tanto, o projecto que foi feito, ha pouco, pelo Sr. Medeiros e Albuquerque, 
requerimento este que foi acceito pela Mesa, sem tratar-se da circumstancia de 
haver ou não numero para votar-se. 

O requerimento do n,obre depute.do por Pernambuco foi apresente.do por 
oçcasião de annunciar-se a discuasão do art. 2° ; então S. Ex. levantou-se notando 
que não se devia encerrar a discussão desse projecto sem ao menos qualquer dos 
Sra. deputados presentes tomar a palavra. 

Nessa occasião fez o orador ver ao nobre deputado, si bem que elle não ouvisse, 
que achava-se inscripto sobre o projecto o seu distincto collega pela Bahia, que 
acaba de brilhantemente occupar a tribuna, e que tinha sobre o assumpto um 
trabalho confeccionado, afim de submetter á consideração da Camara. 

O nobre deputado poF Pernambuco não ouviu essa observação, e apresentou 
o requerimento pedindo q ,ue, em attenção á importancia da me.teria, e a outras 
circumstancias que occorrip.m na occasião, voltasse o projecto á commissão. 

A Mesa não procurou saber si havia ou não numero para votar-se o requeri-
mento ; acceitou-o e abriu discussão sobre elle. 

E' verdade que essa discussão foi encerrada, quando foi encerrada a discussão 
do artigo, sem que algum \los Srs. deputados pedisse a palavra. · 

Annunciada a discuss,ão do art. 3°, o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
que ignorava a apresentação do primeiro requerimento, e abundando nas mesmas 
idéas do seu autor, levant\)u uma questão de ordem sobre o mesmo ponto. 

O presidente da Cama;ra notou a S. Ex. que a questão já havia sido levantada 
pelo nobre depute.do por Pérnambuco, que havia submettido á consideração da 
Camara um requerimento ~lara que a mataria voltasse á commissão, afim de que 
S. Ex. pudesse conseguir o seu desideratum. 

Mas nem o nobre depµtado por Pernambuco, nem o nobre depute.do pelo Rio 
de J aneiJ.'.O conseguiram o ~eu fim. 

O presidente, em obe~encia ao Regimento, e sem ter outro meio para resolver 
a questão, encerrou a disct\ssãe do art. 3°. 
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Perguntou á Mesa si a discussão do requerimento do nobre deputado por 
Pernambuco estava encerrada, e o Sr. presidente respondeu que sim. 

Nada teve que oppor á resposta de S. Ex., porque, na sua opinião, tinha S. Ex., 
procedido de accordo com o Regimento ; o seu procedimento não podia ser outro. 

Costuma sempre obedecer ás disposições regimentaes e ás deliberações da 
Mesa, ainda mesmo quando ellas se afeste!ll um pouco do Regimento, e não teve 
remeàio sinão concordar em que a decisão do Sr. presidente tinha: 13ido correcta e 
regimental. 

Realmente o orador não pedia arguir á Mesa de não ter cumprido o Regimento, 
desde que o Sr. presidente, com a boa vontade que todos lhe reconhecem, e an-
cipso que a discussão se fizesse, annunciou a discussão do projecto, e não houve 
quem pedisse a palavra ; S. Ex. não tinha outro remedia sinão encerrar a 
discussão. 

Encerrada a discussão do art. 3°, foi annunciada a discussão do art. 40, e conti-
nuou a mesma admiração da parte dos nobres àeputados por Pernambuco e Rio 
de Janeiro; SS. Exs., que mostravam-se desejosos de discutir o assumpto, em vir-
tude de outras materias que faziam parte da ordem do' dia, e de outros trabalhos 
a que se tinham entregado, não puderam abselutamente, ou não tiveram tempo de 
curar do assumpto. . 

A materia é de· maxima importancia, e era preciso que se descobriBBe dentro 
do Regimento um meio para que não se encerrasse sem discussão. 

Mas eBBe remedia não era encontrado, o presidente da Camara não achl;\va um 
meio de fazer com que o projecto fosse tomado na devida consideração. 

O que é certo é que encerrou-se a discussão do art. 40 e. do art. 5° e do art.60, 
e o remedia foi a entrada do honrado deputàdo, que acaba de sentar-se. 

Felizmente o illustre deputado veiu salvar a situação, e era mesmo S. Ex . 
. quem se achava inscripto e quem realmente havia estudado a mataria; S. Ex. 
apresentou um substitutivo que n ão foi acceito; e nestas condições, comprehende-se 
que, encerrado o projecto hoje, e não podendo ser apresentado o substitutivo do 
Sr. Leovigildo Filgueiras, nem o illustre deputado por Pernambuco nem o honrado 
collega pelo Rio de Janeiro tinham conseguido os seus fins. 

Dissera o seu illustre collega p ela Bahia que a Mesa, nã o acceitando o seu 
substitutivo, não resolveu de accordo com o Regimento; o orador, porém, entende 
que a solução dada pela Mesa é correcta, e que o Sr. presidente não podia realmente 
acceitar esse substit11tivo, uma vez que o Regimento determina clara e terminante-
mente que a 2a discussão só se faz por artigos, e porta~to, quando se discutir cada 
artigo é que se póde apresentar a elle emendas ou substitutivos. 

Louva-se, portanto, mais uma vez em ter o ensejo de vir declarar que a solução 
dada pelo Sr. presidente foi a mais correcta e regimerital. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

DOOUMENTOB ,PARLAMENTARES. - VOL. V, 16 
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SESSÃO DE 30 DE AG0STO. 

O Sr. Augusto de Freitas : A exquisita situação da Camara em relação ao 
projecto em debate ou significa grave descuido pelas leis qe maior alcance politico, 

por isso que dizem de perto com a liberdade do cidadão, ou 
2a discussão traduz a mais honrosa homenagem aos trabalhos da Com-

m.issão, o que sobremodo a penhora. · 
d~ projecto. Aberto o debate sobre o projecto que regula o estado de 

. sitio, assistimos todos, logo após, ao encerramento da dis-
CU13são, sem que qualquer dos illustres representantes da Nação sobre elle fizesse 
a mais simples consideração, até o momento em q{ie o nobre deputado por Per-
nambuco, com surpreza de todos, requereu voltasse o projecto á mesma commissão 
que o elaborara. 

Podendo o illustre deputado collaborar no preparo de uma lei que fosse segura 
garantia da liberdade no regimen republicano, preferiu S. Ex. offereçer ao voto da 
Camara esse requerimento, cujo fim todos vão já percebendo, cujo effeito, se appro-
vado, será . um mal p11ra o regimen e um descredito para esta Camara. 

Se..o nobre deputado tem idóas contrarias ao projecto, é dever de S. Ex. impu-
gnar o trabalho da Commissão, demonstrando que nem garante elle a auctoridade 
no momento de crise da ordem publica, nem ampara os direitos do cidadão contra 
o arbitrio do poder, em manifesta divergencia em um e outro caso dos preceitos 
constitucionaes. 

Para que voltar o projecto á Commissão ? 
· Approvado, porventura, t\11 requerimento, dirá a Commissão que outras idéas 

não tem, que essas que ahi est~o no projeoto sujeito ao voto da Camara. · 
Não é a primeira vez que :penho visto usar-se de tal expediente, o qual ora é o· 

recurso da vadiagem, perdoe-mil a Camara dizei-o, ora o recurso-da Camara quando 
lhe falta a coragem precisa pal'a enfrentar um problema politico e resolvei-o. 

Quando a Camara reconhl)ce a urgente necessidade de votar a lei reguladora 
do estado de sitio e nomeia uma Commissão ·especial, á qual commette o encargo 
de elaborar o projecto, o nobre deputado apresenta um requerimento para que volte 
elle á Commissão que o elaborou, sem uma consideração produzir contra as idéas 
dçi projecto, quando S. Ex. sa·pe que todas as objecções, todas as duvidas que, 
porventura, levantasse, seriam pela Commissão attendidas com a maior satisfacção 
e o •maior respeito. 

Felizmente, Sr. President~, este projecto, em torno do qual singular r.uido se 
ouviu, logo após a sua apresentação,ora classificado como obra destinadá a compro-
metter o principio da auctorid13-de, ora votada a sacrificar a liberdade do cidadão, 
não encontrou no seio da Camitra impugnação seria, que, porventura, deva deter-
minar a rejeição das idéas da Commissão. 

O nobre deputado pela ~ahia, meu honrado collega e illustre amigo o Sr. 
Leovigildo Filgueiras, não discutiu o assumpto, consumindo tod'o o tempo em que 
com tanto brilho occupou a tribuna em vagas considerações de ordem politica. 

Está na lembrança de todos, Sr. Presidente, a constante reproducção de factos 
da maior gravidade nestes ultimas annos. 

Elevado o estado de sitio. á cathégoria de regimen verdadeiramente militar, 
temos assistido ao sacrificio d~ Constituição republicana, a pretexto de garantir a 
republica pela manutenção da ordem publica. 

Ao começar a sua brilhante oração, extranhou o nobre deputado pela Bahia 
não haver a commissão encarregada de elaborar a lei reguladora do estado de sitio 
definido a commoção intestina ,f!. que se ref~re a Constituição e cuja existencia legi-
tirµa o, uso excepcional dessa attribuição especial, qual a suspensão das garantias 
const~tucionaes, preferindo deixar subsistente a mesma vaga expressão do dispo-
~itivo constitucional e 9.ue tan~os abusos tem perm.ittido e justificado. 
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.Ou o nobre deputado, Sr. Presidente, não leu com a preeisa attenção o artigo 
do projecto, ou esqueceu S. Ex. que impossivel é em lei ordinaria definir com 

precisão mathematica a commoção intestina a que se referiu o legislador para. 
legitimar .a decretação do estado de siti0. 

Tanto quanto lhe era possível, a · Commissão procurou caracterizar essa 
commoção nos seguintes termos : (lê ) 

Eis, Senhores, a ' restricção estabelecida pela Qommissão para bem definir a 
,commoção intestina. 

Não é por certo a simples perturbaçi;Lo da ordem que legitima o uso de tão 
excepcional attribuição por parte do poder legislativo ou do poder .executivo; 
preciso é qp.e os factos a rep!imir assumam o çaracter de incontestavel gravidade, 
pela sua extensão, pelos elementos de que dispõem os perturbadores da ordem, 
pela natureza delles, PEllos meios ao seu alcance, para que 'a segurança da ·Repu-
blica e da ordem social se reputem em pel'igo e legitimado seja o uso dessa a'ttri-

, buição. ' ' 
Não é possível dizer em preceito de l'ei, como o fez o nobre deputado « quando 

a insurreição armada », porque a grave commoção intestina póde existir' sem que 
se possa apreciar a existencia da insurreição armada. 

E' necessario, Senhores, deixar ao poder legislativo, como ao poder executivo, 
na _ausencia daquelle, mais vasto ca,mpo de 'acÇão, para que, apreciando ds elemen-
tos de que dispõe a conspiração, possa bem julgar da ' gravidade da conimoção, 
e da efficacia dos meios de que dispõe o governo para combatei-a e vencei-a, 'inde• 
pendente da Sl,lspensão das garantias constitucionaes. 

O nobre deputado estabeleceu ainda, no correr das considerações que offereceu, 
a distincção entre estado de sitio politico, estado de sitid militar e lei marcial. 

Eu comprehenderia, Senhores, a distincçào entre lei marcial e o estado de 
sitio propriamente dito; a lei marcial com a suspensão dos tribunaes ordinarios 
e consequênte investidura · dos tribunaes militares nas attribuições que áquelles 
competem em situação normal e o estado de sitio, ººIli-º o estlj-tuiu a Const1tuição, 
sem a possibilidade da creação de tribun11es d~ e:kcepção. 

Estado de sitio militar destinado a vigorar nas praças de guerra, nos momentos 
da guerra, este não existe na Cbnstituição brazileira. 

Ou o nobre deputado lhe deu denominação que lhe não cabe, ou confundiu-o 
com. as leis de guerr9i,, destinadas a punir militares nas praças sitiadas, no período 
da guerra e aos civis que lhes forem equiparados, attenta a natureza dos delictos 
commet"tidos, regimen que temos creado pela lei de 1851, essa mesma lei que o 
governo passado mandou vigorar para os civis implicados na revolta, investindo 
tribunaes militares de competencia para o julgamento dos crimes políticos. 

Não se ' trata, pois, de estado de ·sitio militar, senão de lei militar destinada a 
reger nas praças de guerra, em t empo de guerra. · 

Restão a lei marcial e o estado de sitio político. 
Que a Constituição não' permiilte a creação de tribunaes especiaes, dil-o clara-

mente o ar.tigo 80 e melhor ain da o artigd 48, quando, regulando o exercício da 
attribuição conferida ao poder executivo, det ermina que, na ausencia do Congresso 
nacional, lhe cabe o direito de decretar o sitio, não podendo, porém, de outras 
medidas lançar mão que não a detenção enl.' logar não destinado aos presos por 
crimes communs e ao desterro para outros p~:mtos do teri;itorio na,cionaL 

Se a acção do poder executivo está limitada a taes medidas, destinadas sim-
plesmente a impedir a continuação do movimento revolucione.rio, claro é, Seru10res, 
que nem é regular a ·creação de tribunaes de excepção, nem é legal a ampliação 
das attribuições dos tribunaes militares para envolver o julgamento dos civis. 

Se a lei marcial não póde ser tolerada deante do regimen constitucional, menos 
deve permanecer como jurisprudencia quanto fizeram os governos passados. 

Temos sido testemunhas de varias declarações de estado de sitio, conver-
tendo-se a s.uspensãÇi das garantias constit'tcionaes em regimen normal de governo 

' ' .. ~-. -· -· -·-· 1 



-244-

~ 'como se não bastasse isto, temos visto, embora restabelecidas as ga.ra.ntias con• 
stituciona.es. continuarem dester:ra.dos e detidos va.rios cidadãos, sem que lhes seja 
permittido invocar a garantia que a lei lhes confere, qual o julgamento por seus 
pares ou pelos tribunaes competentes. 

No projecto elaborii.do firmou a Commissão, para impedir taes attentados. o 
principio de que, cessa.do o estado de sitio, restabelecidas as garantias constitu-
cionaes, serão desde logo submettidos a processo perante os tribunaes competentes 
os cidadãos detidos ou desterra.dos durante o estado de sitio. · 

Ainda mais, Senhores ; vimos no periodo passa.do cidadãos enviados para os 
extremos do paiz e ahi sujeitos á pena de degredo. · 

Não preciso, Senhores, indicar a uma Camara tão illustra.da a differença que 
existe entre desterro e degredo. O desterro é o simples affastamento do Jogar, onde 
a presença do individuo é prejudicial á ordem publica, para outro qualquer, onde 
deverá elle gozar de sua liberdade. · 

Afia.atar o cidadão para outro ponto do territorio com privação de sua liber-
dade, é applicar-1he a pena de degredo, que a Constituição não permitte. 

A Constituição, Senhores, não creou medidas preventivas, senão simplesmente 
repressivas. 

A disposição do projecto, pois,, que define o desterro está inteiramente de 
accôrdo com o preceito constitúcional. 

Ha um ponto do discurso do nobre deputado pela Bahia que é verdadeira-
mente exquiaito, pois que S. Ex. pensa que devia a Commissão limitar o seu tra-
balho á regulamentação çlo esta.do de sitio quando decretado este pelo poder 
executivo. 

Senhores, se regulamos a acção do poder executivo na declaração do esta.do 
de sitio e na vigencia. delle, porque não regular na mesma lei a acção do poder legis-
lativo e lhe permittir a a=plitV,-de de a.ttribuições que a Constituição não justifica ? 

Pensa ainda 0 nobre deputado que as immunida.des parlamentares, que consti-
tuem já um are.ato na jurisprudencia política, affectam simplesmente a acção do 
poder judiciario no tocante ao processo dos representantes da nação. 

Quando a Commissão, S13nhores, estabelece que as immunidades parlamen-
tares serão mantidas na vige1,1cia. do esta.do de sitio, tem implicitamente estabe-
lecido que durante o estado de sitio, ou cessa.do elle, taes immunidades serão sempre 
respeita.das, o que importa a n13cessidade da previa licença da Camara ou do Sena.do 
para que seja prezo ou processa.do o representante da Nação 

A estas, Sr. Presidente, sri limitaram as observações sobre o projecto em dis-
cussão. 

Seja-me permittido, poréfD, como relator 'da Commissão, solicitar a attenção 
da Ca.ma.ra para o systema a.dopta.do pelo projecto, principalmente no ponto em que 
determina. elle se reuna extra.9rdinariamente o Congresso, uma vez declarado o 
esta.do de sitio. 

Não ha. licção, Senhores, mais fecunda, que a licção da experiencia. 
Os poucos 11-nnos de regimen republicano são bastantes para nos indicar a 

necessidade de pôr peias á ac9ão do Chefe da Nação. 
Devemos ter olhos volta.p.os para o dia de amanhã sem nos deixar illudir 

pela paz de hoje. 
As sociedades estão suje,itas a essas intermittencia.s e é necessario na paz 

prepararmo-nos para a guerra, 
Se a declaração do estaqo de sitio, attribuição excepcional, é especialmente 

uma attribuição do Congresso, porquanto só na sua a.usencia póde o poder execu-
tivo della. fazer uso, e, ainda ~1este caso, quando o faz para salvar a Republica em 
perigo pela grave perturbaçã9 da ordem publica, deve o poder executivo prestar 
contas ao Congresso perante \) qual justifica as medidas de que usou, para que o 
parlamento sanccione o seu a-pto ou promova a sua responsabilidade, porque não 
dar no Bra.zil ao podei: legislB/tivo essa competencia, tal como na França, onde o 
Parlamento se reune dous dia\! após a decretação do estado de sitio? 

Adaptando eete criterio o projecto estabelece que o C0ngreeso se reunirá 
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30 dias depois de decretado o estado de sitio pelo poder executivo para, tomando 
conhecimento do acto do Chefe da Nação e dos motivos que o determinaram, 
approval-o, prorogal-o ou suspendel-o. 

Exposto, dest'arte, em largos traços o plano do projecto elaborado pela Com-
missão especial espero sobre elle ouvir a palavra illustrada dos nobres deputados 
para defender as idéas por nós propugnadas. (Muito bem, muito bem. O ora<Lor é 
cumprimentado.) 

O Sr. Medeiros e Albuquerqu.e - Pedi a palavra, Sr. presidente, simples-
mente para explicar-me perante o illustre orador que deixou a tribuna. S. Ex. 
extranhou que hontem eu tivesse pedido que voltasse o projecto á commissão, 
mas, quando fiz tal pedido, disse que o que eu queria era um adiamento. 

Si eu requeresse o adiamento de momento, o Regimento não me permittiria 
a acceitayão de tal recurso. Hontem havia um pequeno numero de deputados no 
recinto e neste numero não estava o illustre relator da commissão. Creio que S. Ex. 
a.Iludiu mesmo á vadiagem no meu pedido ... 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não, não alludi. 
O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Ein todo o caso, devo dizer que prezo-me 

de não ser muito vadio e que apenas pareceu-me extranho que um projecto de natu-
reza tão importante como o que se tratava e para cujo debate havia muita gente 
preparada, grande numero de oradores inscriptos, e lembro-me até que a respeito 
muito discutiu-se aqui a questão de dispensa de interstício para um projecto de tal 
merito, pareceu-me extranho, dizia que a discussão ficasse encerrada. (Apartes.) 

Acontecia ainda que só um dos membros da commissão achava-se presente 
e dahi o te:u-me lembrado deste meio de cujo resultado duplamente me felicito, 
porque momentos depois entrava o Sr. Leovigildo Filgueiras que occupou a tribuna, 
e hoje tivemos o prazer de ouvir a V. Ex. 

o SR .. LEOVIGILDO FILGUEIRAS E OUTROS dão apartes. 
O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Nisto não vae uma censura, do que eu 

seria incapaz ; mas é facil de ver que nestes ultimes dias as nossas ordens do dia 
são taes, que, si me fosse permittido uzar de uma expressão muito empregada 
pelos meninos de collegio para determinar um brinquedo, eu diria que ellas são 
umas verdadeiras gatas paridas. 

O nome é mal sonante, mas não é cousa feia. 
Temos por ordem do dia umas listas de materias, enormes, cada quàl mais 

importante e quasi que se torna necessario um indice. Na primeira parte d!!- drdem 
do dia está o Orçamento da Fazenda e aconteceu que ninguem tomasse parte na 
discussão, podendo disso resultar o encerramento do outro projecto e dahi o recurso 
de que me servi. ' 

Quando se encerrar a discussão, pedirei a retirada do meu requerimento, 
porque o que eu queria era ouvir algumas palavras a respeito do projecto e· as que 
disse o illustre relator da commissão, tão eloquente como todos o reconhecemos 
bastaram para convencer-me sobejamente, tanto mais quanto já. era eu um con-
vertido. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Leovigildo Filgeiras - Sr. presidente, entrei ha poucos momentos 
neste recinto e não ouvi as ponderações que o nobre deputado pela Bahia, o Sr. 
Augusto de Freitas, produziu com relação ás- observações por mim hontem feitas 
sobre o projecto em discussão. 

Tambem S. Ex; teve hontem a mesmâ. infelicidade que eu, de não ter-me 
ouvido quando discuti o assumpto ; mas, Sr. presidente, desde que, não V. Ex . 

. pessoalmente, mas quem o representava nesta cadeira dignou-se não acceitar o 
substitutivo geral que apresentei ao presente projecto, declarando-se impedido de 
acceital-o pelo Regimento e que só em 3a discussão poderá ter legar sua apresen-
tação, eu, Sr. presidente, que só hontem, ao sahir desta Camara, tecel:ii a traducção 

...J... ... ........ ~· ·.:(~~ 
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das notas tachygraphicas do meu discurso, que, portanto, só poderá ser publicado 
alguns dias depois no Diwrio do Congresso, deixo de replicar ás ponderações feitas 
por S. Ex. ultimamente, aguardando mesmo a publicação do seu discurso para, 
confrontado com os argumentos que hontem sobre o projecto animei-me a sub-
metter á consideração e apreciaçíj,o desta illustre Camara,' para, apresentando de 
novo o substitutivo geral ao projecto em discussão, aproveitar a opportunidade 
para discutir todos os pontos que S. Ex. teve de invocar em defesa do projecto que 
a Commissão Especial, apresentou á sabia consideração do Congresso Nacional. 

Tenho concluído. 

O Sr.· Sebastião de Lacerda não tomaria parte na discussão do projecto 
ei;n debate depois do discurso do illustre relator da commissão si não quizesse 
proporcionar ao nobre deputado pela Bahia occasião para conhecer os argumentos 
com que a cpmmissão responde á critica d'e S. Ex. ' , 

Quando o nob~e deputado iniciou o seu discurso, o orador julgou que S. Ex. se 
limitasse a apresentar emendas sobre um outro ponto do projecto, tal era o accordo 
entre suas idéas e as da commissão. 

Mas S. Ex. apresentou um substitutivo geral, que reforma todo o projecto. 
Os movimentos revolucionaL'ios que S. Ex. estudou na historia constitucional 

de diversos paizes são as lições proveitosas em que os Poderes Publicos se inspiram 
para definir os limites em que devem ser exercidas as medidas de excepção. 

Estudando esses movimentos é que o legislador constitucional, estabeleceu os 
preceitos em que os Poderes Publicos se hão de apoiar para salvar a ordem constitu-
cional aballada. . 

o projecto regula as consequencias sociaes e políticas do est~o de sitio de que 
trata a nossa 'Constituição, estado de sitio, que involvendo não só 'as pessoas como 
as cousas, di:ffere do habeas-c~rpua, que apenas attinge a liberdade individual. 

Por isto a commissão enp.merou as garantias constitucionaes,. cuja suspensão 
interessa a ordem publica e a.vi que podem ser determinadas no acto \ia decretação 
do sitio. . 

O nobre deputado sustentou que a disposição do projecto relativa ás immuni-
dades é inutil. ' 

S. Ex. entende que ellas só existem para assegurar os direitos do~ represen-
~antes da União perante os 1'ribunaes, para garantir à independencia legislativa. 
· Si o Congref!SO é o competente pp.ra approvar o estado de sitio decretado pelo 
Poder Executivo, é certo que elle está ao abrigo das' medidas de excepção consecu·-

' tivas. · . ' 
O co~trario seria a annul1ação do Congresso porque o Poder Executivo poderia 

constituir a seu capricho as maiorias governamentaes e protellar seus actos pelo 
tempo que lhe conviesse. ' 

S. Ex. affirmou que o prqjecto é omisso não declarando si os Estados por seus 
·governos podem ou não decretar o estado de sitio. 

Mas o estado de sitio, a spspenção das garantias da Constituição é medida que 
não está absolutamente e evidentemente ao ailcance dos Estados, mesmo porque a 
Constituição indica quaes as 11utoridades ás .quaes compete a sua decretação. 

Uma disposição negando aos Estados .competencia para decretar o estado de 
sitio é que seria inutil. , 

O principio de liberdade e de autoridade estão conciliados na limitação do sitio 
conforme .a concepção do legi\llador constituinte; os casos erri. quEl se deve applicar 
esta medida estão consignados na Constituição e reproduzidos no pr;ojecto. 

Entretanto S. Ex. diz ,quf'l o projecto não define o estadq de sitio. , 
Basta, porém ler-se o art. J o do projecto para se encontrar a definiÇão reclamada; 

estão ahi todos os caracteres f'l limitações de sua comprehensão legal. · . 
O seu art. 1° torna bem 9~aro, reproduzindo o art. 80 da Constituição, que o 

Poder Executivo só póde decl;i.rar o sitio, quando ·na ausencia do Poder Legislativo, 
um obstaculo surge ameaçan~o a Repub'lica, abalando a ordem constitucional. 
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O projecto definiu as garantias constitucionaes e limitou a sua inspecção, 
quando declarou que restabelecidas essas garantias aquelles que tiverem sido detidos 
ou desterrados sejam remettidos á autoridade judicia~ para proceder competente-
mente. 

Tem-se sustentado que podem continuar detidos ou desterrados á. ordem do 
Poder Executivo os que se envolverem em movimentos que determinarem o sitio ; 
mas esta doutrina é inteirainente contraria á Constituição da Republica. 

Ninguem póde considerar penas essas medidas com que o legislador consti-
tuinte armou os Poderes Publicas na defesa da ordem. 

O Poder Executivo exerce apenas uma funcção política; portanto, restabelecidas 
as garantias, cumpre ao poder competente formar a culpa ou conceder a liberdade 
dos que tomaram parte no movimento, apurando a responsabilidade ou a irrespon-
sabilidade delles. ·. 

As immunidades dos ar~s. 19 e 20 da Constituição são inherentes ao cargo de 
representante da União, porque o Congresso tem de se pronunciar sobre o sitio 
decretado pelo Poder Executivo. 

O nobre deputado acha-se de accordo com o pensamento geral da oommissão, 
que só póde concordar com a interpretação especial de S. Ex. 

O projecto, de necessidade palpitante no momento actua:l, interpreta a Consti-
tuição da Republica, acautelando os direitos individuaes e os interesses da sociedade. 

Em summa, o projecto não.fez mais do que detérminar as consequencias sociaea, 
políticas e jurídicas do estado de sitio. 

Fica a discussão adiada pela h011a. 

Na sessão de 31 é encerrada a 2a disçussão e na sassão de 3 de Set~mbro é 
aprovado o pr0jecto. 

SESSÃO DE 1 DE OUTUBRO . 

O Sr. Leonel Filho - Não quero, Sr. presidente, apezar da minha incompe-
tencia conhecida, deixar de manifestar o meu parecer relativamente ái momentosa 

questão que ora agita a opinião da Gamara. 
3a discussão Desta tarefa me encarrego, não porque tenha a estulta 

vaidade de suppor que venha esclarecer o depate ou que 
do projecto. algum valor tenha a minha pobre palavr.a, que, perfeita-

mente reconheço, principalmente para occasiões, cheias de 
solemnidade, como esta, em que o Parlamento se preoccupa com assumpto tão 
grave e melindroso, nenhuma autoridade tem (muitos não 111[Joiados); como, porém, 
fui eu quem representou á Gamara sobre a necessidade da nomeação de uma Com-
missão Especial, encarregada de confeccionar projecto, que regulasse as consequen-
cias ou effeitos do estado de siti9, contrahi para com esta mesma Gamara e para 
com o paiz a quasi obrigação de discutir o assumpto, que se acha consubstanciado 
no projecto, no qual, além de tudo, collaborei por extréina gentileza de S. Ex., 
que, esquecendo-se por um momento da insignificancia do meu concurso, honrou-
me com a nomeação de membro da Commissão Especial. 

Excusado é, Sr. presidente, mostrar a importancia do debate inutil; é dizer 
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que esta é uma das materias, de maior alcance politico, que jámais se tem discutido 
nos Parlamentos, cuja solução, entre nós interessa ávida da Republica, vinculada 
ao que nos governos livres mais deve preoccupar a attenção dos representantes do 
povo - ás garantias da liberdade individual, - que não devem ficar, ainda mesmo 
em situações anormaes, á mercê unicamente do juizo dos governos, que podem, 
abusando de interpretações amplissimas, exercer tyrannias incompativeis com o 
regimen, que adaptamos e com a civilisação, que caminha para a perfeição inde-
finida, promovendo incessantemente a justiça, a unidade e o amor. (Muito bem.) 

Aqui, Sr. presidente, seja-me permittido justificar a razão pela qual, tendo este 
projecto transitado em Ia discussão, requeri a dispensa do intersticio para que o 
assumpto fosse desde logo contemplado na ordem do dia, o que aliás foi recusado 
pela Camara. 

Sendo a materia das mais relevantes, reclamando discussão ampla, entendi que 
o debate não devia e não podia ser demorado, temendo, por estarmos no ultimo mez 
das nossas sessões, que o -tempo não fosse sufficiente para a discussão e passagem 
do projecto nesta e na outra Casa do Congresso Nacional. 

Que é de necessidade a discussão deste assumpto dil-o a nossa Constituição 
politica, quando estabelece que é da competencia exclusiva do Congresso Nacional 
a decretação das leis organicas para a completa execução da Constituição e bem 
assim das leis e resoluções necessarias ao exercicio dos poderes, que pertencem á 
União. 

Essas leis já deviam ter sido discutidas e resolvidas pelo primeiro Congresso 
ordinario, que, como prolongamento da Constituinte, composto dos mesmos legis-
ladores, devia ter, (era a persumpção), maior habilitação para desenvolver em leis 
especiaes as theses gel'aes, consagradas na Constituição. . 

V. Ex. sabe, Sr. presidenlte, que dentro do curto periodo, que decorreu da data 
da promulgação da Constituirão de 24 de fevereiro de 1892 até hoje, quão sensivel 
foi a falta de lei, que regulas~e o poder excepcional, que por mais de uma vez teve 
o Chefe do Estado necessid8;<;J:e de exercer para manter illeso o principio de autori-
dade, salvar a Republica, fi,cando ao Congresso Nacional, no meio das luctas e 
perturbações, que procuraraI:ll abismar no pégo das desgraças politicas a instituição 
republicana, reservado o trisf.e papel de chancellaria do Executivo, tendo os legis-
ladores, attendendo a razões pe alto interesse patriotico, de submetterem-se sempre 
á fatalidade dos factos consupunados. (Apartes.) 

A discussão, Sr. pr~si.<leftte4 d!J pr9jecto~, como este e a sua consequente reali-
dade em lei é tanto mais necl'/ssaria quanto é certo que a Constituição, traçando as 
re.ias, que separam os Pode11es Publicas, que são os orgãos, onde cada uma das 
attribuiçõeí! soberanas da N a~ão se localisam, estabeleceu a harmonia e a indepen-
dencia entre elles . .Assim, é q1,ie cada poder tem a sua esphera de acção delimitada, 

' restricta aos casos em que 1tm ou outro pódem agir, respeitando sempre a regra 
sober~~a, que emana ~o est'i"tuto fundamental, que é a lei suprema que regula o 
exerc1c10 dos mesmos poder~. Mas, para que cada poder se conserve dentro de sua 
esphera de acção e não invap.a a de outro, torna-se necessario que certas theses 
geraes da Constituição sejam desenvolvidas em leis ordinarias, que tornem com-
pleta a execução do preceito constitucional. N-esse caso está a disposição do art. 80, 
que, durante o sitio, declara suspensas as garantias constitucionaes. 

Foi, Sr. presidente, parr evitar funestas e arbitrarias interpretações, que o 
citado artigo póde autorisiw, attenta a generalidade dos termos, com que está 
redigido, que representei a \lsta Camara sobre a necessidade da discussão desta 
miiiterià, cun:iprindo assim a pb~igação tambem imposta ao Congresso Naci?n~l _e, 
por consegmnte, a cada um de seus membros de velar na guarda da Const1twçao 
e das leis. 
· Não se diga que o meu 13-fan em querer que seja resolvida esta grave e melin-
drosa questão seja o resultado do temor de possivel attentado ás garantias dos direi-
tos individuaes pelo poder, que ora governa a Nação ou seja um.protesto cóntra 0 
proceder do governo, que a t 5 de novembro de 1894 findou o seu mandato e que, 

I 
I 
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por mais de uma. vez, teve necessidade de exercer o poder excepcional, em virtude 
do qual tantas medidas extraordinarias foram postas em pratica. Nenhum desses 
motivos actuou no meu espirita. Primeiramente, não entra nas minhas previsões a 
possibilidade de uma commoção ou aggressão, que, dentro deste período governa-
mental, attentem contra a Patria ou a segurança da Republica e, portanto, auto-
risem a pratica de semelhantes medidas. Depois como republicano, que jámais 
descri de ver realisado no meu paiz o supremo ideal da minha mocidade, habituei-
me, desde muito, a considera]) o actual Chefe da Nação como um dos puros e genuinos 
representantes daquella phalange santa que, debaixo das tendas erguidas nos 
campos avassalados pela monarchia, esperava com resignação heroica o momento 
da regeneração politica, promettido pelo sangue das victimas, que nos degráos do 
cadafalso, ou nas mãos dos algozes enfrentavam a morte com a independencia e 
altivez, proprias do civismo americano, olhos fitos na Patria e no porvir, que, para 
nós os propagandistas, para nós os sonhadores do passado, era e sempre foi a. 
Republica. (Muito bem.) 

Não será nunca, portanto, Sr. presidente, esse grande cidadão, que nos tempos 
mais tempestuosos como nos mais calmos da vida da Republica, sempre se mostrou 
digno da estima e consideração dos seus correligionarios, tanto que, no momento 
doloroso, quando a Patria corria imminente perigo, foi, por quasi acclamaç.ão, 
chamado para dirigir os destinos da Republica Brazileira, que ha de me inspirar 
terror, que ha de sacrilegamente em qualquer conjunctura, rasgar o estatuto funda-
mental, nG qual S. Ex., como representante do partido republicano de S. Paulo, 
como, p11esidente da Constituinte, collaborou efficazmente. (Apoiados). , 

P11otesto contra o proceder do marechal Fforiano Peixoto, que por mais de 
ama vez e em varios pontos do territorio nacional decretou o estado de sitio, tambem 
não, Sr. pl'.esidente. Seria ridiculo que viesse hoje protestar contra semelhantes actos, 
quando fui um dos deputados que sempre, sem restricções, approvou todos os actos 
do gover,no passado, praticados por motivos das revoltas. 

No ex-PPesidente da Republica, eu via, é verdade, o Chefe de Estado, que errava 
algumas vezes, que commettia actos dignos de reparos, mas que nos moment,os 
tremendos, quando a honra, a vida, a dignidade da Republica periclitavam, amea-
çadas pelas tenebrosas emprezas. dos ambieiosos do poder, quando difficuldades de 
toda a ordem e em varios ambitos deste paiz surgiam para impedir a consolidação 
da instituição republicana, conseguiu, como verdadeiro apostolo 'qa religião do dever 
e do patriotismo, amparar com braço forte o desmoronamento da obra de 15 de 

novembro, de 1889, salvar a Republica, sendo, como eu já disse aqui uma vez, o 
euetentaculo do principio de autoridade, base sobre a qual se assenta o respeito 
devido aos direitos, que a to.doe nós pertencem; ensinando finalmente aos contem-
poraneos e aos vindouros que as revoluções nem sempre são meios légitimos para 
o assalto ás altas posições politicas, que sómente o povo livre e soberanamente póde 
conceder áquelles que melhor souberem adquirir o direito é. eleição. (Muito bem, 
muito bem). 

A esse marechal do exercito br,azileiro, coberto de glorias no campo de batal-
ha, quando a . honra nacional reclamava os seus inestimaveis serviços contra o ini-
migo estrangeiro, a esse soldado da mais santa das causas - a consolidação da 
Republica - poucas serão sempre, por mais enthusiasticas que sejam, as minhas 
mesquinhas, mas sinceras homenagens. 

O apparecimento, portanto, deste projecto não póde de modo algum ser jul-
gado como protesto contra os actos do ex-Presidente da Republica, actos que, alem 
de tudo, foram approvados sem restricções pelo Congresso Nacional. A discussão 
dos actos do marechal Floriano Peixoto já não pertence mais ao Parl!J,mento; pas-
saram. para o dominio da historia, que deante dos homens superiores, se detem 
para os contemplar. Aproveitando-me da brilhante phrase d'um notavel historiador 
moderno, direi que homens superiores, como aquelle que dirigiu os destinos da 
Republica e que, ba bem pouco, entrou para o mundo 4\1'9 sombras, são a gloria da 
familia humana, a mais eloquente prova da liberdade e da sua resistencia é. fata-
lidade. 
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Admirando-os, consolamo-nos de tanta pequenez e miseria que por este mundo 
vemos, e defendemo-nos dessa hypocondria desamoravel e descrente, com preten-
9f3es á philosophia e á critica, que ahi se occupa em desvendar chagas asquerosas 
e po11 em evidencia as podridões e fezes sociaes. O historiador pára deante do heroi 
smo e da virtude com o mesmo regosijo intimo do viajante,requeimado do sol, que 
se encosta ao tronoo de frondosa arvore. . 

Não tendo sido o temor de ver despedaçada a nossa Constituição, não tendo 
sido meu intuito julgar máos os actos do governo passado, foi sem duvida o desejo 
de regular uma das mais importantes e melindrosas theses constitucionaes que 
levou-me a representar sobre a necessidade da discussão do presente projecto. 

Eu disse, Sr. presidente, quando requeri a nomeação da commissão que se 
encarregou de estudar esta questão, e torno a repetir : que a nossa Constituição 
Politica, no art. 34 § 22, estabelecendo que compete ao Congresso Nacional declarar 
em· estado de sitio um ou maiS pontos do territorio da Nação, na emergencia de 
aggressão por forças est~angeiras ou de commoção interna, dando no art. 38 § 115 
essa attribuição ao Poder Executivo, no recesso do Congresso, quando a segurança 
da Republica o exigir, nos mesmos casos de aggressão estrangeira ou grave commo-
ção intestina, que ponha a Patria em imminente perigo, no art. 80 dispõe que, 
dúrante esse estado, ficam susp.ensas as garantias. constitucionaes ; ora, Sr. presi-
dente, a these geral. consagrada neste ultimo artigo, referente á suspensão das 
garantias constitucionaes, na ausencia de lei complementar que limite a sua exten-
são e comprehensão, fic;ia sujeita á interpretação arbitraria do poder, quer seja 
o Legislativo, quer o Executivo, que decretar o sitio : dahi os differentes modos 
por que, .mesmo entre nós, tem sido na pratica entendido o preceito constitucional. 

Para citar um exemplo: V. Ex. sabe, Sr. presidente, que, em virtude das revol-
tas de 10 de abril e 6 de setembro, o Poder Executivo prendeu representantes da 
Nação, senadores e deputad:os, sendo uns conservados em custódia e outros afa-
stados desta Capital durante as sessões. 

Pois sim, primeirament\l o 'Congresso Nacional, como que firmando um 111resto, 
julgou que taes prisões · t~am sido effectuadas regularmente, não obstante a 
disposição terminante d0 art. 20 da Constituição, não só ·porque approvou, sem ' 
execução, todos os actos do ~xecutivo, como porque, em setembro de 1893, quando 
decretou o sitio para esta C!fpital e Cidade de NitheroY', rejeitou in Zimine todas as 
emendas de um illustrado deputado de Minas, que procurou, durante o sitio, limitar 
a acção do Executivo, entrttndo no numero das limitações a resalvo das immuni-
dades parlamentares. 

Mais tarde, em agosto de 1894, tend0 o Congresso de renovar o sitio para os 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catharina e Paraná, onde ·perduravam as 
causas perturbadoras da orqém publica, decretou o estado de sitie com as limita-
ções dos arts. 19 e 20 da Copstituição, isto é, não deu permissão ou autoridade ao 
Executivo para prender dep,utados ou senadores, sem que procedessem ás formali-
dades processuaes do art. io, que terminantemente dispõe que os membros do 
Poder Legislativo não podeirão ser presos, nem processados criminalmente, sem 
prévia licença de sua Camana, salvo caso de flagrancia em crime inafiançavel. 

No meio dessa confusão,, desse baralhamento de opiniões, que constituem ver-
dadeiros perigos pa,ra a boa \)Omprehensão das garantias, qu'e devem ser suspensas 
durante o estB.do de sitio e que podem autorisar attentados graves aos principias 
cardeaes da escola democratica, tornou-se preciso urna lei, que de modo claro, 
terminante estabelecesse q111aes as garantias, que podem ficar suspensas dentro 
do período anormal, afim qe ficar .º cidadão preservado das falsas e arbitrarias 
interpretações, que a these constitucional pôde autorisar, sendo entendida de 
modo amplo e illiminitativq, e habilitado o poder Legislativo, quando exercer as 
suas funcções judiciarias, perra julgar com criterio e justiça as medidas extraordi-
narias, que o Executivo toroyar para a segurança da Patria e da Republica, durante 
o estado de sitio . 

. Qual o criterio de que ~1averie. de. lançar .mão o Poder Legislativo ~~rn julgar 
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que o Executivo exorbitava na applicação das medidas impostas durante uma 
aggressão ou co=oção, sem que este ultimo poder tivesse, para a interpretação 
do texto constitucional, uma lei, que lhe traçasse um mod!us agendi ? 

O corpo legislativo, que, na phrase elegante de Lastarria, notavel publicista 
chileno, é o encarregado de formular o direito por meio de divisões ou leis, para 
conservar o regimen social e político. conforme o principio de justiça, é por isso o 
director e regulador que resolve soberanamente acerca dos direit0s e obrigações, 
sendo responsavel perante a Nação; e deve ser o director, tanto porque é por sua 
natureza a funcção de definir o direito, como porque para cumpril-a precisa estar 
organisado para 'a discussão e não para a acção, o que remove qualquer perigo de 
usurpação. 

:Ourante a ultima revolta, que sem duvida,, attentou contra a Patria e a segu-
rança da Republica, o governo poz em execução as leis militares dos tempos da 
monarchia, organisou Tribunaes militares ou conselhos de guerra para o julgamento 
de civis e militares indistinctamente. 

Pergunto; seria justificavel, em face da Constituição, semelhante proceder ? 
Pela affirmativa responderei, sem medo de errar. Effectivamente, o governo, na 
ausencia de lei, que o prohibisse, suspendeu a garantia constitucional do art. 72 
§ 15, que aispõe : " ninguem será sentenciado sinão pela autoridade competente, 
em virtude da lei anterior e na fóFma por ella regulada. » 

A discussão, Sr. presidente, que neste Parlamento se travou por occasião da 
apreciação dos actos praticados pelo governo passado, que creou conselhos de guerra 
para o julgamento de civis, surgiu tambem na França depois da promulgação da 
carta de 1830 . . 

V. Ex. Sr. presidente sabe, que naquelle paiz at é áquella data, regerii,m succin-
tamente a mataria do sitio as leis de 8 de julho de 1791 e 24 de dezembro de 1811, 
que estabeleciam como principaes effeitos do estado de sitio : primeiro, a passagem 
para a auto:vidade militar de todos os poderes de que a autoridade civil era investida 
para a manutenção da ordem e da policia interior; segundo, o estabelecimento, 
para repressão dos crimes e dos delictos, de uma jurisdicção especial, posta nas 
mãos da autoridade niilitar. 

Ora, a carta de 1830, nos arta. 53 e 54, dispunha que ninguem podia ser distra-
hido dos seus juízes naturaes e que não podiam, portanto, ser creadas commissões 
ou Tribunaes extraordinarios a qualquer titulo e sob qualquer denominação. 

Em virtude dé revoluções posteriores, que abalaram aquelle paiz e o conse-
quente apparecimento dos conselhos de guerra para o julgamento dos civis, pµbli-
cistas e legisladores levantarão a questão de saber si_ as disposições citadas da carta 
de 1830 não tinham virtualmente revogado as leis de 1791 e 1811, no que referia-se 
á substituição da jurisdicção civil pela militar em vista de indivíduos não militares. 
Pela affirmativa não se podia deixar de julgar, attento o espírito liberal da carta de 
1830 e, no emtanto, na Assemblea Nacional grande e memoravel discussão se agitou, 
sustentando opinião contraria espíritos do mais alto merecimento. 

A carta de 1848 reproduziu o mtismo principio da de 1830 e, não obstante, a 
Côrte Suprema decidiu em varios arestos que, durante o estado de sitio, os indiví-
duos não milit,ares eram passiveis de jurisdicção dos conselhos de guerra, em razão 
dos crimes ou delictos contra a paz ou a ordem publica. Em face dessa controversia 
tornou-se precisa uma lei, que definisse de modo c.laro e terminante as consequen-
cias políticas, administrativas e judiciarias do estado de sitio e a Assembléa N acio-
nal decretou a lei de 1849, que restabeleceu as disposições da lei de 1811 em relação 
á jurisdição dos Tribunaes militares para o processo e julgamento dos civis. 

Entre nós, Sr. presidente, o decreto do Poder Executivo suspendendo a garantia 
coi1stitucional do a1·t. 72 § 15 e as mais medidas excepcionaes, que foram toma~as 
durante a revolta, que dominou a bahia desta Capital, tiveram o grande merito 
d~ fixaF _as duvidas sobre a materia, afim de que , neste projecto e,ro período de 
plena calma, fóra da influencia de circumstancias extraordinarias, pudesáeníos 
determinar exactamente qua.es deveriwm ser no futuro os effeitos do estado de sitio, 
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attendendo-se ao espirita democratico, que presidiu á confecção da Constituição 
de 24 de fevereiro de 1892. 

Assim é que o projecto declara que, durante o estado de sitio, ficarão sómente 
suspensas as garantias constitucionaes do art. 72 §§ 8, 10, 12, 13, 14 e 17 (principio) 
concernentes á liberdade individual, ao domicilio do cidadão e á sua propriedade, 
isto é, estabelece que a todos os cidadãos não será licito durante o sitio, associarem-se 
e reunirem-se livremente e sem armas; que, sem passaporte ou licença do governo, 
não será dado a qualquer entrar no territorio nacional ou delle sahir, com a sua 
fortuna e bens ; que a casa não será o asylo inviolavel do individuo ; que não será 
inteiramente livre a manifestação do pensamento pela imprensa ou pela tribuna, 
sem dependencia de censura ; que a prisão poderá ser e:ffectuada fóra do flagrante 
delicto ou antes da pronuncia : que qualquer individuo poderá ser conservado em 
pr;isão sem culpa formada ; que a propriedade particular poderá, finalmente, ser 

.apropriada no caso que exigir o interess~ 'publico, mediante a indemnisação. · 
Eu já-ouvi, Sr. presidente, censurar-se este projecto por conservar não suspensa 

a garantia constitucional do art. 72 § 15, que refere-se ao habeas-corpus. 
A commissão, Sr. presidente, entendeu que devia deixar illesa essa garantia 

para os casos, em que, por ventlll'a, o Executivo exorbite, lançando mão de medidas 
não autorisadas pela Constituição ou por esta lei, dando assim ao cidadão o meio 
de impedir qualquer acção illegitima do governo 

O SR. LUIZ DETSI - Não comprehendo como ha de permanecer a garantia do 
habeas-corpus quando o governo poderá prender sem culpa formada e sem o fla-
grante delicto. . 

O SR LEONEL FrLHo - Perdoe-me V. Ex. dizer-lhe que está confundindo o 
estado de sitio, de que falia a nossa Constituição com a suàpensão do habeas-corpus 
do direito inglez. 

Na Inglaterra a suspe~o do habeas-corpus corresponde unicamente á suspen-
são da garantia constitucio,nal do art. 72 § 13, que autorisa a prisão sem formalidade 
alguma. · 

E' claro que, entre nós, segundo a theoria do projecto, o habeas-corpus não 
po.derá ser impetrado por 11quelles, que forem presos sem culpa formada e fóra do 
flagrante, mas poderá ser ~edido por deputados ou senadores, presos sem a forma-
lidade do art: 20 da Constituição, por aquelles que, em vez do desterro, so:ffrerem 
o degredo, por aquelles, qp.e forem detidos fóra do legar ou legares, onde não ha 
estado de sitio e assim por piante. Havendo. Sr. presidente, casos, em que o cidadão 
poderá, mesmo dentro do; sitio, so:ffrer violencia ou coação, por illegalidade ou 
abuso de poder, a commi~são não julgou conveniente suspender o habeas-corpus 
(Apartes) . · , 

Sob pretexto algum, diz o projecto, poderá o Congresso Nacional ou o Poder 
Executivo, declarando em EjStado de sitio qualquer parte do territorio nacional,crear 
Tribunaes extraordinarios ou de excepção, ou ampliar a jurisdicção dos Tribunaes 
militares, conferindolhes o julgamento de civis. 

Tendo, Sr. presidente, o Congresso de reunir-se trinta dias depois da declaração 
do estado de sitio, época, em que tomará conta das medidas impostas pelo Executivo 
e sendo, em geral, summai-·io e accelerado o julgamento pelos conselhos de guerra, 
poderão, dentro desse pefiodo, ser sacrificados inutil e irreparavelmente muitos 
cidadãos, attento o rigor cl,as leis militares. A commissão, por tanto, quiz dar mais 
essa garantia ao cidadão,. pois o interesse do Es'tadQ, quando é declarado o sitio, 
está no restabelecimento d~ ordem constitucional abalada e não no estabelecimento 
de dictaduras ainda que mqmentaneas, que nunca podem ser base solida e duradoura 
da ordem social (Apoiados~. . . 

O Estado, Sr. presidente, que personifica a sociedade civil, que como diz Las-
tarria, é o representante ~o principio de justiça, distribuidor dos meios de vida e 
desenvolvimen~o , que constitue o direito de cada um e de todos, não deve nunca 
ser arvoradõ como senhor absoluto, como chefe despotico, com o poder de traçar a 
seu prazer limites aos dirfi'~tos o~ liberdades do homem. 
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O que fórma o caracter imponente da lei, diz Baudrillart, é que ella dispõe da 
força, mas o que lhe fórma o caracter sagrado é que ella pPocede da justiça. Ora, 
Sr. presidente, si o projecto consignasse em absoluto a suspensão do habeat1-corpus, 
amarrando assim os Tribunaes judiciarias á essa exigencia legal, se deixasse ao Exe· 
cutivo a facúldade de crear conselhos de guerra para todos os julgamentos, a liber-
dade poderia muitas vezes ser sacrificada (Apoiados) . 

A punição dos criminosos e a acçã0 da justiça ficam perfeitamente acauteladas 
pelas disposições do § 30 do art. 30 e art. 4° do projecto, que dizem : " durante o 
estado de sitio o Poder Executivo, por si ou seus agentes, colherá todos os docu· 
rnentos, que possam servir de base ao processo e que firmam a responsabilidade.dos 
cidadãos envolvidos no movimento revolucionaria, devendo immediatamente, 
suspenso o estado de sitio, ser passados, á ordem das autoridades judiciarias compe· 
tentes,. afim de serem processad0s, todos os cidadãos, que se acham detidos, remet-· 
tendo-se ás referidas autoridades cópias dos documentos comprob>atorios da respon-
sabilidade criminal de taes cidadãos, bem como de quantos tiverem parte no e.cto 
revolucionaria » 

O projecto, Sr. presidente, determinando os effeitos do estado de sitio, mostra 
em primeiro logar quaes as causas, que podem autorisar a sua declaração e por isso 
estabelece que, no caso de imminente perigo por aggressão estrangeira ou grave 
commoção intestina, exigindo a segurança publica e sendo manifestamente ineffi-
caze3 as medidas ordinarias para a manutenção da ordem e regular funcionamento 
dos Poderes Publicas, attenta a natureza da insurreição ou conspiração, a sua exten-
são e os elementos de que dispõem, poderão ser declaradas em estado de sitio pelo 
Congresso Nacional, e, na sua ausencia, pelo Poder Executivo, uma ou mais partes 
do territorio nacional, ficando ahi suspensas as garantias constitucionaes. 

Censurou-se, Sr. presidente, este projecto, por occasião da 2a discussão, dizendo· 
se que não definia de modo claro, preciso, terminante a natureza da commoção, 
que dá lagar á declaração do sitio. Semelhante reparo não é procedente ; com effeito, 
exigindo o P.,rojecto que tal commoção seja grave, isto é, que ponha em imminente 
perigo a ordem e regular funccionamento dos Poderes Publicas, não fez mais do que 
traduzir em linguagem vulgar o preceito constitucional, que, como se vê do art. 80 
e art. 48 § 15 da Constituição estabelece a gravidade d0 perigo para a Patria ou 
segurança da Republica como caracteristico da commoção, do abalo produzido pela 
insurreição ou conspiração. 

E' ·pois, a salvação da Patria, a segurança da Republica, é o perigo politico, 
que ameaçar a ordem constitucional, que attentar, emfim, contra os Poderes 
Publicas, não encontrando o governo na policia os meios ordinarios de repressão, 
que autorisam a declaração do estado de sitio. 

E' mataria esta resolvida em direito publico universal, e consagrada no nosso 
direito constitucional. 

O illustrado jurisconsulta Ruy Barbosa, na sua excellente monographia sobre 
o estado de sitio, apoiado na opinião dos escriptores mais competentes e modernos, 
diz qua de tres condições depende a constitucionalidade do estado de sitio : «com· 
moção intestina ; perigo imminente, determinado pela commoção ou pelas causas 
que a produzirem; e extensão tal desse perigo, que possa pór em risco a Patria, a 
segurança da Republica. » 

« O perigo previsto pois, é o perigo politico ; não aquelle, a que poderíamos 
chamar o perigo policial, a saber : o que cabe na esphera das medidas ordinarias 
de repressão. » ' 

Nas Constituições dos povos cultos ou nas suas leis complementares se encontra 
sempre a exigencia do perigo imminente para as instituições como condição para a 
declaração do estado de sitio. 

A lei franceza de 3 de abril de 1878, art. 1° disp0e que o estado de sitio não 
póde ser declarado sinão no caso, de perigo imminente resultante de guerra estran-
geira ou de insurreição á mão armada. 
· Na Prussia, a Constituição menciona a guerra e a revolução autorisando medidas 
eJCcepcionaes. 



- 254 ·,-

Na Inglaterra, a suspensão do habeas-corpus póde ter lagar nos casos de invMiio 
ou revolução. 

Nos Estados-Unidos, alei americana de 20 de abril de 1871 autorisa esta medida, 
quando as amotinações sediciosas forem taes, pela organisação, pelas armas, pelo 
numero, pela força que possam destruir ou desafiar as autoridades fogaes. 

A mesma exigencia se encontra, Sr. presidente, em quasi todas as Constituições 
das Republicas latinas, notavelmente na Argentina. V. Ex. sabe, Sr. presidente, que 
neste ultimo paiz os governos teem uma certa predilecção pelo estado de sitio, que 
alli é quasi que a regra geral, e, no emtanto, a Constlltuição diz : · 

« Em caso de commocion interior 6 de ataque exterior que ponga en peligro el ejerci-
cio de e.Yta Oonstitucion y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de 
sitio la provincia· 6 territorio, en de onde exista la perturbacion del orden. " 

Concluirei esta parte do meu discurso, citando a opinião do celebre publicista 
argentino, Alcorta, que na sua bella obra~ Las, garantias constitucionales, diz : 

« A salvação da ordem é a suprema aspiração, mas não interpretado o perigo 
pela vontade ou capricho dos governos, mas pelos preçeitos da lei, e na fórma por 
ella determinada. » 

Bluntschli,. cujo espírito eminentemente conservador ninguem porá em duvida 
e cuja competencia em materia de direito publico é apregoada pelos proprios mestres, 
estudando o poder excepcional, que deve ser exercido pelo chefe ordinario do Estad.o, 
quando a conservação do mesmo Estado, pessoa moral a mais elevada, lhe impõe 
o dever de ir até a violação de direito privado e da ordem estabelecida, doutrina 'que 
o governo, que se encontrar em occasiões taes, deverá antes obedecer á lei natural 
da conservação que á formula escripta, sendo o seu papel tanto maid difficil quanto 
maior for a opposição, que encont:r:ar n.as leis, que neiise caso deverão ser violadas. 

Esta opinião, Sr. presidente, do grande mestre não é inteiramente acceitavel; 
o salus populi suprema lex 'est . era a formula proclamada pelos Romanos, porque 
como disse um erudito deputrdo por Pernambuco, o povo nos comícios sentenciava 
sem lei anterior, que definiss13 o.s. delictos e a fórma dos julgamentos. 

Esse principio poderá t!'lr applicação, mas em casos taes que escapam á apre-
ciação do legislp.dor, que não póde e não deve deixar que elle impere nas leis. · 

Deixo, Sr. presidente, de fazer outras considerações sobre este projecto não só 
porque sobre elle fallaram ain.da os meus companheiros de commissão, que são verda-
deiras competencias em mat!'lria de direito como porque.já me acho um pouco fati-
gado e fatigada já deve eataf a Camara (Não apoiados). 

Retirando-me, pois, dest!L tribuna, agradeço a benevolente attenção, que mereci 
dos meus collegas, o que encheu-me de legitimo orgulho, como orgulho sinto ainda, 
Sr. presidente, por ter feito parte da C6mmissão Especial, que tratou de resolver 
neste projecto um dos mais paves problemas, que interessa a vida da instituição 
republicana na nossa Patria. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente compri-
mentado). · 

São lidas, apoiadas e pos~as conjunctamente em discussão as seguiiltes emendas-
Ao projecto n. 96, de 1895. 
Ao § 3° - accrescente-Sj3 in fine : 
O recurso do habeas-corpus ficará suspenso durante o estado de sitio, decretado 

pelo Ex~cutivo, parBI os detidos por motivos políticos, durante 
Emendas. toda a Sjla duração e em'.quanto não for suspenso pelo Legis-

lativo. 
Quando o estado de sitip fôr declarado pelo Congresso a suspensão de habeas-

corpus sómente terá lagar durante o estado de sitio. 
Art. 5°. Redija-se assim - Sómente no caso de invasão estrangeira actual e 

presente ou de gravíssima cpmmoção intestina, que impossibilite absolutamente 
o procedimento da justiça orçlinaria, poderá o Congresso Nacional ou o Presidente 
da Republica pro:r;nulgar a lei marcial em um ou mais pontos do territorio 
nacional. 

A lei marcial sómente vjgorará no theatro da guerra ou da commoçifo e nas 
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~oca.lidadas immediatamente vizinhas, dentro da esphera das operações e jusrisdicção 
;'nilitares, e emquanto durar a necessidade della. · 

Art. 8°. Supprima-se. 
S. R. - Sala das sessões, 1 de outubro de 1895. - Ferreira Pires. 

Artigos additivos : 
Substitua-se o art. 1 o pelo seguinte : 
No caso de imminente perigo por aggressão estrangefra ou grave commoção 

intestina, poderá ser declarado em estado de sitio pelo Cop.gresso Nacional e, na sua 
ausencia, pelo Poder Executivo uma ou mais partes do territorio nacional, ficando 
ahi suspensas as garantias constitucionaes, comprehendidas as immunidades de que 
tmta o art. 20 da Constituição. 

Substitua-se o § 1 o do art. 1 o pelo seguinte : 
A lei do Congresso Nacional declarando o estado de sitio e. o decreto do Poder 

Executivo, quando. a este couber o exercício de tal attribuição, determinarão : o 
tempo da sua duração, as localidades a que elle se applica, e ' as garantias constitu-
cionaes que ficam suspensas. · 

Substitua-se a lettra b do art. 20 pelo seguinte : 
O desterro para outros pontos do territorio nacional, não preferindo o paciente 

retirar-se do paiz, para logar determinado, a aprazimento do governo. 
Substitua-se o § 20 do art. 20 pelo seguinte : 
No caso .de applicação do desterro, como medida de représsão, o governo desi-

gnará o logar para onde deve transferfr-se o paciente e donde não poderá ausentar-se 
sem licença das autoridades competentes. 

Substitua-se q art. 40 e seu paragrapho pelo seguinte : . 
Artigo. O estado de sitio suspende-se : pela ,terminação do prazo fiXado ' na lei 

ou decreto de sua declaração, por acto expresso do Congresso ou do P9der Executivo. 
§ lº. A suspensão do estado de sitio não acarreta a cessação das medidas de 

prevenção e repressão a qi,ie houver dado logar. 
Estas permanecerão até o pronunciaI)'.lento do Congrei;iso, salvo resolução em 

contrario do Poder Executivo. 
§ 20. Findo o prazo da detenção e do desterro, os pacientes serão immediata-

mente postos á disposição dos juizes e tribunaes competentes, afim de serem proces-
sados e julgados, salvo unicamente o caso de amnistia. 

§ 3°. Só depois do pronunciamento do Congresso sobre a 11-pplicação do estado 
de sitio e da apuração e reconhecimento dos casos de responsabilidaile do Poder 
Executivo, e de seus agentes, poderá intervir o Poder Judiciaria. · 

§ 4º. Na vigencia do estado de sitio e dos effeitos oriundos das medidas tomadas 
durante elle, não poderá qualquer autoridade ou tribunal judicia.rio suspender os 
actos do Poder Executivo que forem conformes a esta lei e á Constituição. 

Artigos additivos : 
Art. A'.s condições do estado de sitio, quando este for declarado pelo Congresso, 

serão determinadas na lei .:respectiva. 
Art. Quando reunfr-se para conhecer do estado de sitio declarado pelo Poder 

Executivo poderá o Congresso, si julgar conveniente a sua permanencia, mantel-o 
. integralmente ou modifical-o, restringindo-o ou ampliando-o, quer quanto ao prazo 
de sua duração, quer quanto á natureza d as medidas applicadas e á extensão dos 
seus effeitos. ' 

Art. Os cidadãos continuarã o, não obstante o estado de sitio, no goso e exer-
cício de todos os direitos garantidos pela Constituição e não suspensos explicita-
mente. 

Art. Os presidentes do Senado e da Camara, declarado o estado de sitio pelo 
Poder Executivo, providenciarão de commun accordo, quanto á reunião do Con-
gresso em outro ponto do territorio nacional, caso não seja possível ou conveniente 
a sua reunião na Capital Federal. 

Art. A declaração do estado de sitio, em qualquer ponto da Republica, é da 
e mpetencia exclusiva dos poderes federaes. 
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A.rt. A approvaçâo incondicional dos actos praticados pelo Poder Executivo 
durante o estado de sitio, accarreta a irresponsabilidade dos agentes politicos que 
procederam de accordo com as suas ordens e instrucções expressas, constatadas em 
documentos publicos. 

Art Com a reunião c;lo Congresso cessa a competencia do Poder Executivo para 
declarar, prorogar ou suspender o estado de sitio. 

S. R. - Sala das sessões, 1 de outubro de 1895. - AniBio de Abreu. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pedro Moacyr. Lembro, porém, 
a V. Ex. que faltam apenas 18 minutos para terminar a hora destinada á ia parte 
da ordem do dia e que, si V. Éx. não julga bastante o tempo que resta para concluir 
as observações que tem a fazer, eu não tenho duvida em considerar adiada a discus-
são. 

O SR. PEDRO MoAOYR - E' um grande favor que V Ex. me faz. 
Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 2 DE OUTUBRO. 

O Sr. Pedro Moacyr - Sr. presidente, quando encerrou-se a 2a discussão 
dessa importantissima these constitucional, o illustre relator do projecto que 

~egulamenta o estado de sitio, lamentou muito justa-
3a discussão mente.. que não corresse o debate tão amplo e tão 

animado como fôra para desejar e como exigem a 
do projecto. ~avidade e a importancia da mataria. Na 3a discussão, 

ora em andamento, vejo, porém, que esRe debate se vae 
tornando interessante, tendo hontem occupado a tribuna, com verdadeira.._profi-
ciencia, um ilh,IBtre represe11tante de Minas Geraes, tão modesto quão criterioso e 
intelligente nas observações que adduziu sobre o projecto. · 

Sr. presidente, a proprip. universalidade, no t empo e no espaço, da instituição 
do « estado de sitio >>, é a prova mais cabal e completlil da sua legitimidade. 

Quer seja elle denomin8fdO - dictadura - como entre os romanos, a principiq 
militar e depois tambem civil; quer seja chamado « estado de sitio », como em 
França, expressão de cuja 113gislação, nos servimos para a nossa Constituição; quer 
seja chamado pelos gregos qa antiguidade de aesymnetia, que outra cousa não era, 
embora muito mais imperfeita, senão a dictadura romana; quer se chame o «atJsedio 
politico » c01p.o entre os italiap.os ; o sitio tem existido em todos os tempos e em todos 
os povos, justificado pelos mais abalisados e profundos publicistas. 

E' verdade que consistfo.do na concentração extraordinaria de poderes ou 
prerogativaa nas mãos do Pqder Publico, com'suspensão temporaria, mais ou menos 
longa, das garantias ou fa,culdades individuaes, consagradas hoje em todos os 
codigos politicos de paizes c;ultos, tem por isso mesmo despertado a attenção sus-
peitosa de todos aquelles qu,e amam est'remecidamente as liberdades populares. 

Examinando as Constituições de França, Faustin Helie, cujo liberalismo á 
outrance é conhecido, appellidava o estado de sitio « regímen terrível. " Eu poderia 
appellidal.o com mais prop~·iedade de termos - o regimen da salvação publica, o 
regímen da defeza da sociedade, o regímen da conservação social contra as 
~riminosas aggressões do e~pirito de rebeldia, segundo o criterio conservador do 
eminente Bluntschli, ainda hontem citado na tribuna parlamentar pelo illustre 
,representante de Minas. 

Çomo todos os grandes institutos políticos, como todas as altas theses consti-
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tuoionaes, o estado de sitio tem a sua historia aocidentada e curiosa. Na antiguidade, 
nos povos que marchavam.á frente de sua cultura, sempre que foi neoessario munir 
o Poder Publico de faculdades extraordinarias para defender a formação incipiente 
da nacionalidade contra as graives invasões estrangeiras, ou mesmo contra os peri-
gosos tumultos de inimigos internos, foram estabelecidas medidas de excepção, 
graduadas em seu rigor - conforme as circumstancias, a índole da commoção, o 
temperamento de cada raça. 

O dictador grego era, em muito justos termos, definido por Theophrasto e 
Aristoteles, um tyranno electi•;o. Era um cidadão distincto pelas suas virtudes 
cívicas, pela sua provada capacidade guerreira, pelo seu excepcional tino adminis-
trativo, que, em determinadas crises de perigo publico, concentrava nas suas mãoii 
as attribuções dos demais poderes, hoje conhecidos nas Constituições modernas pela 
classica sub-divisão de Poder Judiciario, Poder Legislativo e Poder Executivo e 
que tratava de salvar a sua Patria, quer dos inimigos externos, rei belli, quer dos 
inimigos internos, seditionis causa. 

A dictadura em Roma, que, em fundo, é o proprio estado do sitio moderno, 
foi a principio puramente militar, quando essa nacionalidade poderosa tinha de 
enfrentar com os inimigos do Lacio e da propria Italia, e depois com os inimigos do 
mundo inteiro que conseguiu avassallar e submetter ao imperio de suas aguias e 
ás bandeitras de suas legiões. 

Mais tarde, essa dictad:ura tornou-se civil e accentuou-se em criterios e appli-
cações políticas que, m;utatis mutandis, descontadas as circumstancias de uma 
immensa evolução social, são as mesmas que caracterisam, ou devem caracterisar, 
o estado de sitio nas legislações modernas. 

O SR. CHAGAS LOBATO - Hoje traduz-se pela suspensão do habeas-corpus. 
O SR. PEDRO MoACYR - Perdoe-me o illustrado collega, mas o estado de sitio 

traduz-se pela suspensão do habeas-corpus unicamente nas nacionalidades que obe-
decem á corrente das idéas anglo·saxonias, entre os povos que tem o exaggerado 
culto da semecracia. 

Entre as nações que obedecem ao criterio da legislação franceza (e essas são 
em maior numero), o estado de sitio não significa sómente a suspensão do habeas-
corpus, é a lei marcial, é a propria « dictadura militar "• seguhdo a expressão de um 
publicista que examinou proficientemente o assumpto. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - A phrase é impropriamente empregada. 
O SR. PEDRO MoACYR - Eu poderei provar ao illustre deputado que é esta 

uma des faces mais commw-is sob as quaes é encarado o estado de sitio, quer nos 
livros e monographias dos publicistas ; quer mesmo na letra concreta das legislações 
positivas. · 

Estabelecido, para occorrer a duas grandes hypotheses, na legislação romana 
in asperioribus bellis aut in civili inot1U d.ifficiliore segundo a expressão tão feliz e 
synthetica do imperador Claudio, ainda hoje o estado de sitio existe para prover 
as necessidades de ordem publica, dentro dessas duas mesmas condições, ou para 
que uma nação possa com vantagem efficaz e decisiva Fepellir insultos e aggressôes 
extraordinarias do estra1'igeiro, ou para debellar inimigos quiçá muito mais perigosos 
e nocivos á evolução de um determinado povo, os inimigos internos, os sediciosos, 
os insurrectos, os rebeldes, não raro unidos ao proprio estrangeiro para a derrocada 
dos governos e das instituições. 

Não ha negar entretanto que duas corren·bes teem sido estabelecidas na dis-
cussão e applicação pratica do estado de sitio; a ela escola liberal, e a da escola 
conservadora. 

A primeira foi aproveitada e desenvolvida com tanto talento pelo illusbrado 
relator do projecto regulador do sitio, e a segunda, á qual pertencem as emendas e 
artigos additivos, apresentados na sessão de hontem, e cuja discussão corre con-
juncta com a do projecto da comrnissão. 

No preambulo com que o illustrado relator do projecto tratou do justificar os 
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artigos da lei que propõe, S. Ex., resumiu em uma synthese perfeita os principios 
que ,adoptou quanto a esse instituto do estado de sitio. 

Póde-se dizer que no § 3° do art. 1 o do projecto, o:fferecido por S. Ex. á conside-
ração da Camara, é que reside a these capital, o ponto essencial do projecto. 

·Ü § 3° resa (U) : 
Exactamente na delimitação do maior ou menor numero das garantias consti-

tucionaes que ficam suspensas na vigencia do estado de sitio, é que residem as mais 
ardorosas polemicas e os pontos mais controvertidos da discussão da these geral. 

Sem receio de errar, podemos resumir em tres grupos as legislações dos povos 
civilisados no tocante á mataria. Uns, guiando-se pela legislação franceza, como a 
propria França, a Russia, a Allemanha e em grande parte a Austria, admittem o 
estado de sitio como uma verdadeira dictadura militar e empregam muitas vezes 
os seus publioistas aquella expressão, como synonyma da lei 'marcial. 

Outras nações, as que não obedecem á corrente da inspiração latina, admittem 
o estado de sitio unicamente com a suspensão do habeas-corpus, que é a mais impor-
tante das « velhas franquias » britannicas. 

São estas nações, entre outras, a Inglaterra, os Estados Unidos e algumas das 
Constituições americanas. 

Só não possuem em regra, o estado de sitio as pequenas nações, potencias 
secundarias da Europa. 

O estado de sitio francez caracterisa-se principalmente, segundo os publicistas 
desta nação, pela devolução de todos os poderes da justiça civil e da policia admi-
nistrativa na vigencia do estado de sitio, para as autoridades militares, para os . 
Tribunaes de guerra, para as celebres commissões de excepção, só justificaveis aliás 
nestas é'pocas anormalissimas. 

Quanto ás garantias constitucionaes, que ficam suspensas na vigencia do estado 
de sitio, a legislação fra~ceza tem variado muitíssimo, desde a revolução até aos 
nossos dias. 

Sob o antigo regime;n, claro é que as leis de intercepção constitucional eram 
ociosas e desnecessarias; não se precisava do estado de sitio· que, segundo a phrase 
de um escriptor, é a pro'l?ria dictadum prevista e organisada, e não a dictadura ao 
sabor das circumstancias1 em um regímen absolutista em que ella era permanente, 
em que ella era a instituiyão archi-secular, em que o despotismo real e os privilegios 
da nobreza sob todas a~ faces, su:ffocavam as nobres expansões das liberdades 
publicas. 

A revolução francezer levantou o seu formidavel protesto contra esta ordem de 
cousas estabelecida no oqcidente e ao mesmo tempo que, traçava impereciveis, nos 
capítulos celebres da dec~aração de direitos, as garantias individuaes dos cidadãos, 
descambava para o extrEjmo opposto das velhas dictaduras, restringindo, com o zelo 
fanatico da liberdade, ma.l entendida, as prerogativas inalienaveis do Poder Publico. 

As Constituições daquella época chegaram até a não prever a hypothese da 
necessidade do estado d.e sitio, em determinadas circumstancias, a desconhecer 
que esse eclypse provisorio da Constituição é muitas vezes a garantia mesma dos 
povos livres 1 

Entretanto, essas m~smas Constituições levando muito longe o espirito irre-
quieto e revolucionario qo individualismo, consignavam expressamente o « direit o 
á revolução » por parte d.o povo contra os governos que abusassem das suas prero · 
gativas, attribuições e fapuldades ... 

Ao menos era de eqi:p.dade, era de boa logica, que taes legisladores consignando 
esse supremo appello popular á revolução quando os governos se entregassem aos 
maiores abusos, tropeli8,\l e violencias contra os direitos maiis caros dos cidadãos, 
determinassem ao mesmo tempo a concentração extraordinaria e compensadora, 
de certos poderes nas Iljãos dos representantes da soberania nacional, quando o 
abuso não partisse do g9verno e sim do proprio povo ou pelo menos de facções 
perigosas disfarçando deplamatoriamente criminosas pretenções contra uma falsa 
oppressão, pondo em perigo os fundamentos da ordem social. 
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Mas, é preciso estudar as leis, os decretos, as reformas, as instituições, princi-
palmente á luz do meio em que elles fizeram a sua eclosão. 

No periodo tempestuoso da revolução franceza, em que reinava um odio pro-
fundo e systematico contra todas as attribuições do Poder Publico e em que se des-
confiava a todo o instante que a autoridade se soccorria das suas attribuições unica-
mente para abusar, perseguir, exterminar e fazer o povo francez retrogradar ao 
regímen de que tinha sabido com tantas difficuldades, e . depois de uma tragedia tão 
sanguinolenta, quem examinar taes phenomenos, taes instituições á luz do meio 
em que brotaram, justificará as Constituições que riscaram absolutamente dos seus 
capítulos o que devia referir-se ao estado de sitio consagrado pelos uzos, pelos 
costumes, pelos habitos e pelas legislações de todos os paizes cultos da antiguidade. 

Entretanto, as necessidades excepcionaes de ordem publica não fizeram com 
que predominasse na legislação e na política franceza a doutrina dos revoluciona-
rios e já em 1791, a 8 de julho, si bem me recordo, surgia o famoso decreto que 
legislava sobre o estado de sitio nas praças fortes, nas praças de guerra, nos estabe-
lecimentos militares, lei esta que, desenvolvida depois em suas logicas consequen-
oias pela juriaprudencia da orgia militar de Bonaparte em 1811 e mais tarde apurada 
e aperfeiçoada em 48, em 75, foi finalmente constituir a base principal da vigente 
legislação franceza sobre o magno assumpto. 

Incontestavelmente em França o estado de sitio é muito mais severo do que 
a todo o tra,nse querem sustentar em contrario os ardores dos advogados da liberdade 
contra as prerogativas excepcionaes do governo, em circumstancias anormaes. 

Lá quasi todas as garantias individuaes e políticas, sagradas nas Constituições 
dos povos cultos, ficam suspensas na vigencia do estado de sitio, e o que é mais, 
aquillo que constitue um perigo enorme para as partidarios da escola liberal-o 
Tribunal de excepção-desde que se decreta ci sitio, surge forte, energico, na arena 
dos acontecimentos, sendo para a sua competencia transferido o processo e o jul-
gamento de todos os crimes ou de todos os factos políticos que occo~rerem no do-
mínio do ·sitio. 

A lei de 1878 respeitava as immunidades parlamentares, mas entendo que a 
logica das disposições da legislação franceza sobre o assumpto, exigia que essas 
immunidades não fossem mantidas, como não o são outras garantias fundamentaes 
e não menos importantes da liberdade individual que ficam prejudicadas pela 
vigencia do sitio. 

A Allemanha, a Austria e outros paizes seguiram com estas ou aquellas modi-
ficações, desde 1789 até hoje, a legislação franceza, que suspende todas as garantias 
desde a da inviolabilidade do domicilio até ao habeas-corpus e aos juizes naturaes. 

Como disse porém, no começo das minhas ponderações, formou-se uma corrente 
diametralmente opposta a esta da lei marcial, ou da dictadura militar, entre os 
povos amigos das velhas franquias, com0 a Inglaterra ou os Estados Unidos, em 
cujas legislações o estado de sitio caracterisa-se exclusivamente pela suspensão do 
habeas-corpus, perII1anecendo as autoridades ordinarias na sua competencia e na 
sua jurisdicção atravez do sitio come nos tempos de paz, ficando de pé quasi todas 
as garantias constitucionaes, o que _ poderá produzir o deploravel desarmamento 
do Poder Publico deante das necessidades extraordinarias de salvaguardar os fun-
damentos da propria sociedade, de salvaguardar a propria ConstitiP.ção, muitas 
vezes mystificada em épocas de agitação pelo embuste dos rebeldes e dos insurrec-
tos habilidosos. 

Chegados a esse ponto, trata-se de saber, Sr. presidente, antes de tudo, na 
minha opinião, a qual das correntes obedece a legislação brazileira sobre o assump-
to, si á corrente franceza, ou si á corrente ingleza e norte-americana. E ' preciso que 
conheçamos o espírito da Constituição sobre o assumpto para sabermos dos direitos 
constitucionaes, e si feridoa pelo sitio, conforma-se ou não com a sua intenção e 
com o methodo de interpretação hiatorica das leis, o projecto em discussão. 

O Dr. Ruy Barbosa, em uma excellente e substanciosa monographia a respeito 
desta importante questão do estado de sitio, sustenta com grande copia de argu-
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mantos, que a generalogia da carta brazileira, prende-se á carta norte-americana. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não obedece a nenhum dos dous princípios, 

nem ao franéez, nem ao americano. 
O SR. PEDRO MoACYR - Eu não digo que a carta brazileira obedeça á Con-

stituição dos povos americanos, nas suas grandes theses, nos seus delineamentos 
geraes; estou apenas referindo aquillo que vem na monographia do Sr. Ruy Bar-
bosa. S. Ex. sustenta que a Constituição brazileira, na these do estado de sitio e 
em todos o3 capítulos principaes do nosso estatuto político, filia-se no espírito da 
Constituição norte americana. 

Partindo deste postulado, o eminente pensador restringe o mais possível o 
numero das garantias constitucionaes e prerogativas individuaes que possam ser 
alcançadas na decretação do estado de sitio pelo Poder Exequtivo ad referendwm 
ou pelo Poder Legislativo. 

Sr. presidente, si é verdade que a nossa Constituição estabelecendo .como 
unicas medidas de repressão (não como penalidades) a detenção e o desterro dos 
indivíduos que forem reconhecidos ou suspeitados perigosos á ordem publica na 
vigencia do estado de sitio, deu a entender que seus textos se inspiraram na escola 
liberal, ciosa das franquias individuaes, por outro lado é certo que a redacção vaga, 
Ui.determinada, generica, do principal texto constitucional relativo ao estado de 
sitio em que a Constituição diz que «nasuavigencia (do sitio) ficam euspensae todas 
ae garantias constitucionaee » .• • inclina-me á convicção de que não são unicamente 
as resumidas garantias capituladas no § 3°, do art. 1° do projecto, as unicas em 
cuja integridade o sitio talha o seu longo parenthesis de excepção. 

Li com muita attenção não só o projecto regulamentador como as emendas 
offerecidas por uma das maiores capacidades desta Camara, o Sr. Anisio de Abreu, 
hontem apresentadas e q1~e entraram conjunctamente com a lei em discussão. 

Na opinião do nobre deputado pelo Piauhy, as garantias constitucionaes que 
d~vem ser suspensas pelo estado de sitio seleccionam-se em especie por cada uma 
das leis que para os casqs occurrentes o Poder Legislativo, e na sua auseucia, o 
Executivo, decretar. 

Entendo, salvo melhpr juízo, que entre estas duas opiniões extremadas, isto 
é, a opinião do illustre autor do projecto, que restringe tanto o numero das garan-
tias suspensa.a pelo estado de sitio , e a opinião do autor da emenda, que consagra 
o principio perigoso de qu1=1 o menor ou maior numero das garantias colhidas pelo 
sitio fique ao sabor das c4·cumstancias, em especie, ao talante dos c asos, da paixão 
das Assembléas, dos Presidentes de Republica, que forem occorrendo, e das provi-
dencias que o Poder Publ~co tomar, a opinião media é a que me parece mais acer-
tada; isto é, aquella que Bimpliar a lettra do § 30 do art. 1° do projecto, sem soltar 
ao Poder Publico as rede~~s do arbítrio, que não raro degenera nas mais execraveis 
violencias. 

S. ·Ex. o illustre relator do projecto, circumscrevendo a vigencia do estado de 
sitio á suppressão das ~arantias dos §§ 8º e 10 e outros do art. 72 da Consti-
tuição, isto é, as garantias concernentes á liberdade individual, ao domicilio do 
cidadão e á sua propriedade ; todavia exceptuou outras garantias que estão expres-
sas no mesmo capitulo dos direitos e que não são menos importantes do que essas 
que registrou. 

Poderei citar, por e<'emplo, as que se referem ao habeas-corpus e principal-
mente .ã que se refere á fj1culdade que terá todo cidadão brazileiro de na vigencia 
do estado de sitio, ser ju;lgado, segundo a phrase franceza, pelos seus juízes natu-
raes, pelos seus pares, e ~egundo o texto da nossa Constituição pelas autoridades 
competentes, isto é, pela~ autoridades civis. 

Ora, como disse a principio, a regulamentação do estado de sitio deverá depen-
der do modo por que enc~rarmos a Constituição. 

O illustre autor do .projecto que tão conservador e reaccionario se mostrou 
quando foi discutida a ileforma do ensino nas Faculdades de Direito e que tão 
liberal, tão radic0,l se mo~tra hoje na regulamentação do· estado de sitio, entende 
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que mais garantias do que as do § 3° do art. 1° sendo suspensas, poderão produzir 
grave damno á liberdade individual e arrastar o governo ás terriveis seduções do 
despotismo. 

Julgo que S. Ex., como todos quftntos se filiam á sua escola, deixam-se seduzir 
pela miragem da liberdade que, mal comprehendida e applicada, é a peior d as 
tyrannias e não cuidam que o estado de sitio é estabelecido exactamente mais em 
favor da propria sociedade, do Poder Publico, do que em favor dos individuas que 
não podem fazer valer prerogativas de tempos normaes quando essa sociedade é 
abalada .até aos seus intimas fundamentos. 

Em todos os povos a legielação respira esta orientação, apezar de já dizer 
Cicero pittorescamente - rumor dictatoris injucundus bonis. Entre romanos, gregos, 
francezes, depois do decreto de 8 de junho de 1791 até hoje, entre os allemães, 
recentemente na Prussia, na Austria, em toda a parte, o estado de sitio tem sido 
sempre estabelecido para garantia severa e efficaz do Podei· Publico quando este 
reputa-se enfraquecido ou desarmado deante de graves commoções intestinas ou 
dos perigos internacionaes. Ora, com a lentidão usual dos processos constitucionaes, 
com o respeito intransigente em relação á maior parte das garantias individuaes 
nas modernas organisações, com o fetichismo das formulas processuaes, não haveria 
poder que resistisse, não haveria naufragio politico que pudesse ser evitado, não 
haveria governo que lograsse cumprir a sua missão, que é exactamente a garantia 
da propria liberdade, a qual sob outro ponto de vista é a propria garantia, sem 
ordem porque não se comprehende liberdade sem ordem , sem lei e sem governo 
forte e respeitado. 

Uma outra garantia constitucional mantida pelo relator do projecto, além 
das dos Tribunaes communs, é a que se refere ás immunidades parlamentares. 

Esta importante e melindrosa these tem sido tão amplamente discutida neste 
recinto e na outra Camara, taes luzes tem sido derramadas sobre o assumpto sob 
a impressão de extraordinarios acontecimentos que limitar-me-hei a fazer uma 
unica observação ao illustre relator do projecto. 

S. Ex. entende que as immunidades parlamentares devem ser conservadas, 
naturalmente para que não haja suppressão dos membros do poder que decretou 
o sitio, ou que tem de o julgar quando elle é decretado pelo Poder Executivo ad 
referendum. 

Mas tomo a liberdade de perguntar a S. Ex. si tal perigo não será muito menor 
do que aquelle que resulta do Poder Executivo, que decretar o estado de sitio, 
ver-se desarmado e impotente deante das conspirações e crimes dos representantes 
da Nação. 

Supponha S. Ex. que um deputado ou senador não concita o povo á rebellião 
unicamente da tribuna parlamentar no exercicio inviolavel de suas opiniões ; 
mas toma parte em conspirações, em ataques á estabilidade do governo da Patria.; 
supponha que o numero destes represéntantes se multiplica assustadoramente ; 
qual é o remedia que S. Ex. offerece para essa situação excepcional? 

O SR. NILO PEÇANHA - Muitos teem ido daqui para bordo da esquadra. 
O SR. PEDRO MoacYR - O Poder Executivo poderá, deverá ficar de braços 

cruzados deante da conspiração fomentada, protegida por aquelles que mais direc-
tamente teem a responsabilidade da ordem e do prestigio do Poder Publico? 

S. Ex. dirá que a suspensão das immunidades parlamentares na vigencia do 
estado de sitio constitua um mal, e muito menor mal do que este será a conservação 
das immunidades parlamentares, a inviolabilidade absoluta do Poder Legislativo. 

Permittirá, porém, S. Ex. que eu pense de modo absolutamente opposto .. 
O SR. FRANCISCO GLICERIO - V. Ex. está discutindo tão bem que é pena estar-

mos em divergencia neste ponto. 
O SR. PEDRO MoACYR - .. . isto é, que as immunidades parlamenta:ues devem 

soffrer a sua suspensão, a sua restricção, exactamente como as outras grandes garan-
tias do individuo contra as exorbitanc,ias e abusos do Poder Publico (Apoiados; 
a,part~). 
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Sr. presidente, não são raros na historia os exemplos de conspirações alimen-
tadas, e muitas vezes até iniciadas pelos proprios responsaveis da autoridade e da 
dignidade do Poder Legislativo. 

Figuremos que grande parte de um Parlamento, animado por uma propaganda 
subversiva contra o governo ou contra as instituições, que aliás estãq_ exactamente 
dentro da orbita constitucional, junta-se com os conspiradores das ruas ou dos clubs 
para derrubar esse governo, e, portanto, para affectar e prejudicar profundamente 
o mecanismo, do qual lhe toca uma parcella da maior responsabilidade; o que fará 
o Poder Executivo, desde que esteja correndo o prazo do sitio, si passar este projecto 
e as immunidades parlamentares forem mantidas a todo transe, como a ante-mural 
perpetua, como o reducto inabordavel, do deputado ou do senador, como a sua 
garantia intangivel contra os proprios crimes políticos que commetterem? 

O SR. NILO PEÇANHA - E o jornalista que publicar os discursos do deputado 
incitando á revolta, terá a responsabilidade que o deputado não tem? 

O SR. PEDRO MoACYR - A garantia constitucional da liberdade de pensamento 
e da liberdade de imprensa é supprimida, na vigencia do estado de sitio, pelo projecto, 

O SR. NILO PEÇANHA - Devo dizer que não estou me referindo ao projecto. 
o Ra. FRANCISCO GLIOERIO - Esta se reportando a 1894. 
O SR. PEDRO MoACYR - Sr. presidente, para aproveitar o aparte do illustre 

deputado, direi que não estou fallando desta tribuna com a preoccupação partidaria 
dos actos do passado, ou com a interesseira cogitação do que poderá occorrer de 
futuro em nossa Patria, exposta ainda aos vendavaes do inicio de êonsolidação da 
Republica. 

Reynach, um dos escriptores francezes que mais profundamente discutiram o 
assumpto sob o ponto de vista da legislação comparada, terminando com muita 
eloquencia o prefacio da sua obra, disse " que não alimentava outra esperança sinão 
ver suas paginas, commentari1 de textos que se reanimam quando a Patria está em 
perigo, ficm·em perpetuamente inuteis. " Eu tambem poderia dizer, parodiando as 
palavras de Reynach, com relBfão a estas minhas observações, que a maior felicidade 
para mim, para a Camara e pa11a o paiz inteiro seria não só que o texto constitucional 
do sitio como as leis regula111entares e extravagantes da Constituição, ficassem 
perpetuamente inuteis pela pei;ennidade da paz, da ordem e da tranquilidade nacio-
nal (Apoiadas). 

O SR. NILO PEÇANHA - Sem contrariar a V. Ex., com quem estou de accôrdo 
neste ponto, direi que já houve um deputado que pediu cinco annos de estado de 
sitio para o Rio Grande do Sul (Apartes.) 

O SR. PEDRO MoAOYR -- Passando, Sr. presidente, ao art. 2° do projecto, 
encontro. (Lê) . 

Peço licença ao illustre re]ator do projecto para discordar da formula negativa 
sob a qual está redigido esta I?aragrapho. 

Não seria melhor que S. Ex. dissesse positivamente que o governo poderá desi-
gnar expressamente o logar de desterro para aquelles contra os quaes fosse fulminada 
essa medida de repressão ou p19nalidade politica? 

O SR. AUGUSTO DE FREIT.;s - Poderá ser melhor, mas acho que era errado. 
O SR. PEDRO MoACYR - :p:rrado por que? . 
A Constituição, cuja Jettra e espirito são o unico <Jriterio pelo qual nos devemo& 

guiar na questão, dispõe que na vigencia do estado de sitio o governo poderá applicar 
medidas primeiro, de detenção em Jogares não destinados aos prisioneiros de crimes 
communs ; segundo, de desterr9 para um dos pontos do territorio nacional não alcan· 
çados pelo sitio. 

Portanto o que nos prohibE:J determinar no projecto o logar do desterro que deva 
ser applicado áquelleFJ que se tornarem perigosos á ordem publica no theatro das 
agitações? 

V. Ex. comprehende que l<JVª muito longe o seu respeito liberal e progressista, 
o seu amor á liberdade em ger11-l de todos aquelles que entretanto podem tornar-se 
nocivos á ordem social que se trata de resguardar, mesmo do logar que livremente 
escolherem, para sua habitação provisoria. 
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Creio mesmo que a emenda apresentada hontem pelo Sr. Anisio de Abreu, 
cogita do caso e diz. (Lg). 

V. Ex. ha de concordar que sendo consignada em textos de regulamentação a 
minha opinião, que aliás é a opinião da emenda, o Poder Publico poderia ficar muito 
efficazmente munido contra passiveis attentados a soffrer daquelles que se affas-
tam do Jogar onde impera o estado de sitio. 

·o art. 50 do projecto diz '(Lg). 
S. Ex. baseou-se para justifical-o nos arts. 72 § 1° e 77 da Constituição. E' exac-

tamente este o ponto regularmentar do projecto em que S. Ex. tratou de mais 
francamente timbrar a diversidade do criterio que seguiu na elaboração da lei, do 
criterio ao qual se subordinam as legislações da maior parte dos povos cultos, filiaes 
do regímen francez. 

O escriptor que ha pouco citei em varias passagens do seu livro, refere que o 
estado de sitio francez, que serviu de base ao de quasi todos os povos, mentiria os 
seus fins, seria uma verdadeira redundancia, uma inutilidade política, se não consi-
gnasse principalmente esta disposição da creação de autoridades ou Tribunaes mili-
tares na vigencia do estado de sitio para os quaes se faria necessaria a devolução 
immediata da jurisdicção civil e da policia executiva. 

Não me é licito entretanto occultar que outros povos europeus que aliás beberam 
na fonte da jurisprudencia franceza, têm mitigado suas decisões a esse respeito 
creando Commissões Mixtas de militares de certa patente e magistrados civis de 
notaria capacidade e não me parece mesmo que a creação dos Tribunaes militares 
seja de tanta vantagem que se deva consignar no projecto, com intransigente 

· severidade. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não quer os Tribunaes mfütares? 
O SR. PEDRO MoAoYR - Não disse tal; e V. Ex. terá ensejo de provar a toda 

evidencia que elles são perigosos para a ordem publica, absolutamente contrarias 
á Constituição, e serei então o primeiro a rezar da tribuna o penitet me si V. Ex. 
convencer-me ; por ora, ainda não estou convencido, porque pertenço á escola sevel.'a 
em cujo conceito o estado de sitio foi creado para manter a todo o transe o equilibrio 
social e a integridade do Poder Publico contra as investidas revolucionarias .•. 

Todas as medidas tomadas na vigencia do estado de sitio serão justas e legiti-
ma.veis em virtude de seú proprio fim. Mas, V. Ex. que se inspira em outra escola, 
demonstrará abundantemente qµe a legislação franceza é inapplicavel ao meio brazi-
leiro e que a liberdade e os direitos mais sagrados do cidadão correrão perigo enorme 
com a instituição dos Tribunaes militares, com a cessação das immunidades, e com 
a suspensão total do habeas-corpu.Y ; poderá mesmo demonstrar que tudo isto repugna 
á índole, aos costumes e ás reaes necessidades políticas do Brazil. 

Espero pela palavra de V. Ex. mas o que desde já faço, é positivamente dis-
cordar da redacção do § 30 do art. lo que· demasiadamente restringe as garantias 
constitucionaes (Ha um aparte). 

Ouça V. Ex. : o facto dos Tribunaes militares declinarem dessa competencia 
não é argumento bastante forte para que essa competencia seja determinada ou 
não, em lei reguladora do estado de sitio. Comprehende-se que os membros do 
Tribunal militar poderiam ter manifestado uma opinião individual ; mas o Parla-
mento não poderá deixar de pesar todos os motivos e razões de ordem publica para 

' creal-os, accrescendo que em muitos paizes abrazados no incendio das rebeldias, 
esses Tribunaes tem sido a salvação das sociedades. 

Em outros artigos o illustre relator trata de acautelar o mais possível os direitos 
e interesses individuaes que possam ser feridos pelas medidas excepcionaes tomadas 
pelo Poder Executivo, exigindo que este dê conta immediata dos seus actos ao 
Poder Legislativo, e lhe forneça grande copia de documentos e justificações de modo 
a habilital -o a julgar com pleno conhecilllento de .causa. 

Quanto a este artigo, só tenho de render á S. Ex. o preito da minha modesta 
solidariedade. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Que é a mais homosa. 
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O SR. PEDRO MoACYH - Alguns dos signatarios do projecto, subscreveram-o 
com restricções, o que prova que no proprio seio da commissão não ha completa 
harmonia de vistas. Naturalmente virão á tribuna explicar e defender as restricções 
que fizeram ; far -se-ha tambem ouvir em seguida o illustr ado relator. 

Rogo a S. Ex. que persuada á Camara do exaggerado conservantismo das 
minhas impressões. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Que lamento. 
O SR. PEDRO MoACYR ... que mais uma vez com os seus conhecidos, talentos 

demonstre que acautelou devidamente os interesses da sociedade brazileira, com o 
presente projecto e que em futm·o bem proximo, ella não terá que arrepender-se, 
vendo-se confinada ferreamente, nos limites traçados por S. Ex. 

Em meu entender, os factos hão de demonstrar á saciedade que S. Ex. deixou 
desarmado o Poder Publico na hora suprema de sua defesa e das dos grandes inte-
resses da Patria republicana, confiada ás suas responsabilidades e á sua energia. 

Quiz S. Ex. demasiadamente beneficiar os individuos e os partidos componentes 
da communh ão brazileira; quiz tornar invulneravel o capitulo da Constituição 
referen te á declaração de direitos e quasi que adoptou a t heoria seguida p ela legis-
lação de povos secundarios, como a Bosnia e a Bulgaria, cujos codigos politicos 
levaram o seu escrupulo contra o estado de sitio, ao ponto de expressamente deter-
minarem que elles no todo ou em qualquer das suas partes, jámais podiam ser sus-
pensos I!! 

E sforce-se o talentoso relator para demonstrar que nós, conservadores em mate-
ria de sitio, estamos profm1damente errados, e que deante de qualquer commoção 
intestina ou oppressão estrangeira que sm·gir, o Poder Publico não terá de cruzar 
os braços, capitulando vergonhosamente ou ... de saltar por cima dos textos estreitos 
da lei que estamos discutindo. 

Oxalá os factos não correspondam á minha espectativa e que o nobre deputado 
pela Bahia, provando que o PfOjecto em discussão não faz mais do que consignar 
expressamente o espirito da Corstituição e desenvolver a Jettra do seu texto, ·consiga 
mais um triumpho parlamentar (Muito bem, wuito bem. O orador e cumprimentado). 

O Sr. Milton - Sr. presidente, são duas as razões que me trazem á tribuna 
neste momento. Contra os m eus h abitos, vou tomar parte em uma discussão de 
caracter político, e para a qual com certeza não me acho devidamente apparelhado. 
Entretanto, tendo sido membro da commissão encarregada de formular o projecto 
que se debate, e o assignado com restricções, parece-me que me cumpre o dever de vir 
explicar a razão por que assirrt procedi, separando-me de meus illustrados collegas 
em alguns pontos, referentes á importante questão do estado de sitio. E tanto mais 
julgo imperioso .este meu dever, quanto o honrado deputado pelo 5° districto da 
Bahia, que tomou parte na di~cussão, de algum modo estranhou que os membros 
da commissão divergentes não tivessem vindo já expôr á Camara os motivos do seu 
desaccordo, declarando quaes ~s restricções que fizeram ao proj ecto, e bem assim, 
os fundamentos do seu voto vencido. 

Si não fôra istçi, Sr. presidl"nte, eu deixaria de certo correr o debate, por conta 
dos brilhantes oradores, que s~ destacam nesta Camara, e das verdadeiras compe-. 
tencias que nella avultam ; e as~im o faria para que uma questão de tal transcenden-
cia nã o ficasse prejudicada pela insipidez de minha palavra. (Não wpoiados). 

A minha divergencia principal com a maioria da Commissão Especial consistiu, 
Sr. presidente, em me não ter i;iu conformado com o preceito, adoptado pelo art. 6° 
do projecto. 

Ahi se determina que o Qongresso Nacional se reuna extraordinariamente e 
mesmo sem convocação, toda a vez que o estado de sitio houver sido decretado pelo 
Poder Executivo, de conformi\iade com o art. 80, § 1°, da Constituição F ederal. 

E aos meus honrados colfegas pareceu da maior conveniencia essa medida, 
porque só podendo o Executivo decretar o sitio excepcionalmente, pois ao Legis-
lativo compete em regra fazei-\), . se torna assim preciso que este se pronuncie sem 



-265 -

demora a respeito do procedimento daquelle. sempre que qualquer pai:te do terri-
torio nacional for submettida a um estado de tamanha dureza, que affecta de tão 
perto a liberdade do cidadão. 

Em outros t ermos. A SS. Exs. afigurou-se de necessidade indeclinavel e urgente 
pôr o Congresso immediatamente nas condições de examinar si o Poder Executivo 
por acaso abusou. 

Os dignos deputados entendem que o Congresi;;o deve se reunir sem demora 
para verificar si na decretação do sitio o Poder Executivo restringiu-se ás medidas, 
que são de sua competencia tomar ; si, porventura a necessidade de recorrer a um 
alvitre de tanta ponderação foi perfeitamente apurada. 

No emtanto, separei-me da maioria da commissã·o nesse seu modo de entender, 
e as razões que me aconselharam essa attitude em breves termos apontarei. 

A primeira dellas decorre da doutrina consagrada no citado art. 80, § 3°, da 
Constituição Federal. 

Ahi se dispõe assim : « Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Repu-
blica lhe relatará, motivando-as, as medidas de excepção, que houverem sido 
tomadas.» 

No meu conceito, isto basta para acautelar os interesses que os meus dignos 
collegas tiveram em mira resguardar. 

O mais não passará de uma certa desconfiança para com o Poder Executivo, 
desconfiança que nada justifica, porquanto, no regímen de governo que nós adop-
tamos, o Presidente da Republica é sempre eleito do mesmo modo que nós o somos ; 
é - tambem como nós - filho das urnás populares (Apoiados .) 

De modo que, nós queremos rodear o Poder Legislativo de todas as garantias 
e respeitos exactamente por ser elle representante do povo ; e comtudo vamos 
estabelecer um systema de suspeição constante, a respeito do Executivo, que aliás 
procede da mesma origem, que do povo igualmente tira o seu poder e a sua força.! 

Não é justo, Sr. presidente, semelhante desigualdade~ 
o SR. GEMINIANO BRAZIL dá um aparte. 
O SR. MILTON - Conseguintemente, basta o que a Constituição mesma dispõe 

para estarem preenchidos os elevados fins, a que os meus honrados collegas qui-
zeram justamenta atterider. 

O Executivo, si abusar, si exceder-se, terá o necessario correctivo no Congresso, 
que logo depois de sua reunião se occupará do assumpto, examinará toda a questão, 
se pronunciará com a maior imparcialidade, sem que as circumstancias do momento 
possam influir sobre sua deliberação. 

Por outra parte, o Congresso não embaraçará o caminho do Executivo. 
E assim as melhores garantias da liberdade individual se conciliarão bellamente 

com os interesses da ordem, com o principio da autoridade, que não devem ser 
sacrificados nunca. 

Longe de mim, Sr. presidente, a idéa de vir sustentar - que o sitio é uma 
medida normal de governo. Pelo contDario, sei e alhures escrevi - que elle é medida 
tão violenta, quanto extrema 

Como quer que seja, porém·, a Constituição permitte-a claramente; e, portanto, 
si nos devemos empenhar para que seja reduzida ao minimo de arbítrio possível tão 
singular concessão, nem por isso nos é licito votar para o caso uma lei regulamentar; 
que tenha como effeito inutilisar um preceito, que o nosso Codigo institucional 
consagra. 

E, seguramente, para isto contribuirá por muito a suspeita que no art. 6° do 
projecto se contem; suspeita elo Legislativo contra o Executivo, em um regímen, 
como o de nossa Patria, em que esses dous poderes procedem da .mesma fonte e, 
são productos do suffragio eleitoral. 

Mas, a maioria da Commissão Especial insiste em allegar - que, si o projecto 
exige a reunião immediata do Congresso para tomar conhecimento do estado do 
sit.io, decretado pelo Executivo, é pela razão de só poder este lançar mão de taJ 
providencia subsidiariamente, na ausencia do Legislativo que é o principal compe· 
tente para expedi!-~. 
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Os nobres deputados, comtudo, se esquecem de que a declaração de guerra, 
materia gravissima, delicada aliás, está nas mesmas condições. E, não obstante, 
quando o Poder Executivo exerce uma semelhante attribuição, nos casos particu-
lares a que allude o art. 48, § 8º, da Constituição Federal, não fica obrigado a dar 
conta de seu acto, logo após a reuuião do Congresso. 

Dahi se conclue qu\') o legislador constituinte ligou á decretação do sitio toda 
a importancia devida. 

Dahi resulta que a lei fundamental do paiz attende a todos os interesses, com-
promettidos nesse momentoso assumpto. 

Dahi, finalmenté, se deduz que não carecemos, ainda mesmo quando nos fosse 
permittido, ir além do que se acha legislado na Constituição da Republica. (Apoiados 

Releve-me a Camara o valor, que estou dando, como de direito, ao argumento 
que o debate agora me suggere. 

Porque, para mim, compulsando a Constituição, elle se impõe a todos os espi-
ritos desprevenidos. 

O facto de haver a Constituição, se referindo ao estado de sitio, tomado uma 
cautela, que no emtanto despresa quando allude á declaração de guerra, cujo 
alcance entretanto ninguem póde desconhecer, é motivo sobejo para confessarmos 
que o legislador bem comprehendeu a importancia daquella medida, comquanto ao 
mesmo tempo entendesse que ella ficava ao resguardo de abusos, com a simples 
exigencia que faz no citado § 3° do art. 80 ; o que todavia não applica elle ao caso 
da declaração de guerra, apezar da seriedade de que esta se,mpre se reveste, onde 
quer que se apresente e surja, 

Isto basta, Sr. presidente, para reconhecermos o cuidado e o zelo, com que se 
houve o legislador constituinte. Isto basta para não pretendermos ir mais longe, 
desde que força é convir no patriotismo e na prudencia de que elle assim deu prova 
irrecusavel. Isto basta, em~, para repellir a idéa de convocação extraordinaria 
do Congresso, que nada justific\l', e nem sempre será possível pôr em pratica(Apartes). 

Demais, reunir-se extrao,rdinariamente o Congresso, em qualquer circums-
tancia, só póde ser consequen,cia de uma convocação do Executivo. De faeto, o 
Poder Executivo é o uuico competente para fazer o Congresso funccionar, fóra do 
tempo ordinario de suas sessõe.s. E' o que está, Sr. presidente, expresso no art. 48, 
§ 1 O, da Constituição da RepuJ:ilica. 

E nos é lícito, por uma let ordinaria, ou regulamentar, abolir esta disposição? 
Passar do ·Executivo para o LFJgislativo uma attribuição de que a lei institucional 
cogitou, e que positivamente conferiu ao primeiro dos dous? -

Quero crer que não se justificaria tamanho attentado, senhores. 
Até porque, sendo o Executivo o competente, segundo a Constituição, para 

convocar o Congresso em sessões extraordinarias, a elle só é que cabe uzar desse 
direito, discricionariamente, qµando entender necessario para os altos interesses 
do paiz (Apoiados ). 

E porque a Constituição não declina as hypotheses, em que o Congresso deve 
ser assim convocado, uma lei 011dinaria jámais poderá crear para o Poder Executivo 
a obrigação de fazel-o, em certqs e determinados casos. (Apartes). 

E, si isto é verdade, não sei deve admittir que, segundo quer o projecto, o Con-
gresso se deve reunir independentemente de qualquer convocação ; muito embora 
para apreciar uma medida extraordinaria como a do sitio, - tomada pelo Poder 
Executivo. 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR. MrLTÓN - E' verda,de que a lição dos outros povos deve servir-nos de 

guia e luz. E não desconheço m~sroo que, para se justificar a idéa da sessão extraor-
dinaria nos moldes que estou co111batendo, alguero se lembre de invocar o que, tanto 
nos Estados Unidos do Norte, çomo na França, se observa a respeito da questão. 

Effectivaménte, nessas dull's Republicas, o Poder Legislativo se reune sem 
demora para se pronunciar sob~·e o sitio, decretado pelo Poder Executivo. 

Mas as nossas condições p,orventura são comparaveis ás desses dous paizes, 
embora regidos ambos por sye~mas republicanos tambero? 
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Não, de certo; porque alli na França vigora o regímen parlamentar, ao paseo 
que entre nós vigora o regímen presidencial, o que muda os termos da questão. 
Demais, na França e nos Estados Unidos o Poder Legislativo funcciona quasi o anno 
inteiro, goza apenas de curtas férias, e sendo em qualquer circumstancia preciso que 
se elle reuna, isto é relativamente facil. 

Entre nós, porém, o Congresso, em regra, trabalha sómente quatro mezes no 
anno; e quando seja necessario reunil-o extraordinariamente será preciso convocai-o 
com muita antecedencia, porque os membros que o compõem terão de vencer 
grandes distancias para achareni-se em tempo aqui. 

Eis porque não me parece que os exemplos da França e dos Estados Unidos 
do Norte possam ser justamente invocados. 

Quanto aos outros paizes, apenas conheço o Mexico, Sr. presidente, onde é 
imposta ao Legislativo a obrigação de se reunir em um prazo curto para manifestar-se 
sobre o estado de sitio, decretado pelo Poder Executivo ; ou antes, para conceder as 
autorisações que este reputar indispensaveis para fazer face á situação. 

E' o que a lei fundamental daquelle paiz estatue no seu art. 29. 
Mas, como V. E:iç_. está vendo, Sr. presidente, vae differença enorme entre os 

dous casos. 
E tanto mais quanto, no Mexico, o estado de sitio suspende todas as garantias 

constitucionaes, com a unica excepção das que se referem ávida do cidadão ; quando 
entre nós, aliás, não dá-se o mesmo. 

Lá, é a propria Constituição Federal que insere o preceito ; cá, é uma lei ordi-
naria que pretende fazei-o, e fazei-o contrariando o que está disposto na Constituição 
da Republica ; porquanto esta, cogitando da especie, contentou-se em prescrever 
que o Congresso se occupe da mataria, só por occasião de se reunir ordinariamente, 
ou extraordinariamente mesmo, quando for convocado pelo poder competente para 
isto ; e, pois, excluiu a idéa de funccionar elle, independentemente de qualquer 
convocação, como o projecto propõe (Apoiados). 

Além do que fica exposto, Sr. presidente, me parece impossível. em alguns 
casos, obter-se a reunião extraordinaria, que a maioria da commissão defende. 

E desta arte uma difficuldade pratica tambem contribua para repellir-se a 
providencia, lembrada pelo art. 6° do projecto. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que, de tres em tres annos, procede-sa á nova eleição 
para esta Camara, e a outra Casa do Congresso é renovada no seu terço. 

De accordo com a lei de 26 de janeiro de 1892, a dita eleição deve ter Jogar 
a 30 de outubro do ultimo anno de cada legislatura. 

Imaginemos assim uma hypothese, que não é de todo arbitraria. E os exemplos 
muito servem para esclarecer as questões. 

Admittamos que, encerrado o Congresso no dia 22 de setembro do terceiro 
anno, no dia 30 seguinte o Poder Executivo se vê já forçado a declarar .em estado de 
sitio certa parte do territorio nacional, por espaço de 30 dias. 

O prazo, portante, terá de se findar a 30 de outubro.E então o Congresso deverá 
se reunir para examinar a procedencia e a justiça daquelle acto governamental, 
conforme o projecto estabelece. 

Qual é a Camara, porém, que terá competencia para resolver o assumpto? A 
Camara antigii. ou a Camara nova? 

A Camara antiga, desde que se procede em 30 de outubro á eleição da outra 
que deve substituil-a, considera-se ipso facto extincta. Pelo menos, é o que eu penso, 
á vista dos arts. 17, § 2°, e 20 da Constituição, combinados. 

Por consequencia, a Camara novamente eleita é a que tem de resolver o caso. 
Esta Camara, nova, porém, só póde estar diplomada a 29 de novembro. Logo, 

a 30 de outubro é impossível que ella se reuna para pronunciar sobre o assumpto. 
Tanto mais quanto, alem dos diplomas, a nova Camara, para ficar constituída 
regularmente, depende ainda do processo, ás vezes, longo, da verificação de 
poderes. 

Virá succeder, portanto, que nas circumstancias figuradas o dispositivo, que 
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o projecto propõe, isto· é a reunião eXtraordinaria do Congr.esso, nã0 poderá ter logar. 
Pergunto eu : ser~ de bom aviso adoptar uma disposição que poder ser assim 

nullificada? 
O 'logo do que se serviu o legislador, no art. 80, § 3°, da Constituição, não será 

mais conveniente, mais cauteloso, bastante mesmo, para o fim que a commissão 
teve em mira? 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
O SR. MILTON - O nobre deputado pela Bahia que tomou parte na 2a discussão 

deste projecto, prevenindo a hypothese de ser combatido este ar.tigo, disse que nen-
hum inconveniente traria. 

Senhores, _quando o digno representante pelo 5° districto da Bahia fallou, 
na 2a discussão do projecto, entendeu conveniente antecipar assim a defesa da 
disposição que eu estou combatendo. 

· E S. Ex, então disse que, sendo permittido ao Congresso reunir-se em outro 
dia, que não o 3 de maio, sempre que uma lei assim o determinar, conforme tudo se 
vê do art. 17 da Constituição, nada obsta a que funccione extraordinariamente 
para tratar da declaração do sitio pelo Poder Executivo, si na lei que ora elaboramos 
quizermos inserir uma tal disposição. 

Está se vendo, porém, que o argumento não colhe. 
Realmente a Constituição, no art. 17 já citado, allude á sessão ordinaria do 

Congresso, que deve ter logar a 3 de maio de cada anno, salvo si por lei for marcado 
outro qualquer dia para a referida solemnidade. Esta lei, portanto, sendo por acaso 
votada, caberá perfeitamente na doutrina constitucional ; fundar-se-ha na propria 
Constituição, que reconhece a possibilidade de convir a mudança daquella época 
por ella fixada para começo dos trabalhos legislativos, 

Mas o que o projecto pretende é cousa di:fferente, pois elle quer marcar dia para 
sessã-0 extraordilnaria do Congr~sso, attribuição exclusiva do Poder Executivo, que 
por uma lei ordinaria irá conseP,uintemente se confundir e deslocar (Apoiados). 

No projecto, citam-se os a~·ts. 72, § 1°, e 77 da Constituição para apoiar a dou-
trina a que me vou referindo. 
. o SR. AUGUSTO DE FREITA,S dá um aparte. 

O SR. MILTON - Acceitando a explicação do nobre deputado, que me lembra 
a circumstancia de serem aql.felles dous artigos applicaveis não ao que está pro-
posto no art. 6°, mas ao que 11e encontra no art. 5°, do projecto ; me limitarei a 
ponderar que .. mesmo a uma das hypotheses previstas no·art. 5°, o que está consagrado 
no art. 77 da Constituição não póde aproveitar. 

· De facto, o art. 5° do proj 13cto dispõe assim : 
« Sob pretexto algum, poqerá o Congresso Nacional, ou o Poder ]j]:x;ecutivo, 

declarando em estado de sitio qualquer parte do territorio nacional, crear Tribunaes 
extraordinarios, ou de excepção, currvpliar a jurisdicção dos Tribunaes militares, 
conferindo-lhes o julgamento dos civis. (Contit. art. 72, § 1°, e art. 77) "· 

Por sua pnrte, o art. 77 da Constituição da Republica legisla deste modo : 
« A organisação e attribuições do ·Supremo Tribunal Militar serão reguladas 

por lei . » 
Desde que ao Congresso cqmpete, como se está vendo, regular as attribuições · 

do Supremo Tribunal Militar, por força mesmo de um preceito consti.tucional, com 
que direito iremos firmar em urna .ei ordinaria o principio de que o dito CongTesso 
não poderá jámais ampliar a jur;sdicção do mencionado Tribunal? (Apartes). 

Entendo, pelo contrario, qµe o Congresso. tanto póde ampliai-a, coma restrin-
gil-a, desde que consulte ao interésse publico, e ás necessidades do ~omento 

· Assíni, :não me parece que o art. 77 da Constituição possa amparar a doutrina, 
que em uma de suas partes o a\·t. 5° do projecto contém. 

E muito menos o art. 72, § l 0 , da Constituição, onde se diz - que ninguem póde 
aer obrigado a fazer, .ou deixar Çle fazer alguma cousa, sinão em virtude de .ei. 

Passo agora a outro ponto. 
O § 50 do art. 5° dispõe que o exame dos documentos, ju.stificativos da dec.a 
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ração do sitio, e das medidas de excepção, deverá terminar, no Congresso, den'ro 
do pmzo de 20 dlias. 

Entretanto, si o Congresso nada deliberar nesse e13pnço de tempo, como o Poder 
Executivo ficará? Qual a sua situação? 

Se considerarão tacitamente approvados os actos .do Presidente da Republ.ca? 
Ou serão prorogados aquelles 20 dias? 

Como quer que seja conviria tornar clara a disposição, evitando-se a intelli-
gencia arbitraria a que ella, conceh>ida nos termos em que se ach!J,, póde seguramente 
autorisar. 

No § 2° do art. 2° do projecto se estabelece que no caso de applicação do desterro 
como m edida de repressão, o governo deaignará os lagares nos quaes não poderá 
residir o paciente dmante o est ado de sitio, devendo elle conservar-se solto no ponto 
do territorio para onde transferir sua habitação. 

Bem. Mas, abandonando o desterrado o ponto em que o mandaram habitar ; 
voltando m esmo para o logar da commoção, o que é que soffrerá? . 

Não seria prudente a lei providenciar para que não fique exposta a ser assim 
burlada pelo proprio. a quem ella quer attingir? 

O projecto n o § 3° do art. 20 dispõe que, durante o estado de sitio, o Poder Execu-
tivo, por si ou por seus agentes, colherá todos os documentos que possam servir de 
base ao processo e que firmem a responsabilidade dos cidadãos, envolvidos no movi 
mento revolucionaria. 

No emtanto, si taes documentos podem ser colhidos, depois de levantado o sitio, 
qual o destino que terão? N ão seria melhor prevenir-se este hypothese na lei, cujo 
projecto estamos confeccionando? 

Ainda com referencia ao art. 5° do projecto, observarei que ahi se traçam limites 
ás attribuições do Poder Legislativo ; como si aos Congressos futuros pudesse o 
Congresso actu·al impôr normas de proceder. 

Eis ahi, Sr. presidente, o que eu tinha a dizer sobre o projecto da distincta 
Commissão Especial, de que .tive a honra de fazer parte tambem. 

Sinto haver divergido assim do meus illustrados collegas, a quem peço me rele-
vem tamanha temeridade 

O que desejo é a passagem de uma lei, que protegendo a liberdade do cidadão, 
não desprestigie comtudo o principio da autorida:de, não deixe sem defesa os grandes 
interesses de ordem publ:j.ca. (Muito bem; muito bem) 

E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte emenda. 
Ao projecto n. 96, de 1895 : 
Substitua-se pelo seguinte : - Logo que se reunir o Congresso o Presidente da 

R epublica lhe r elatará, motivando-as, as medidas de excepção, que houverem sido 
tomadas. (Art. 80, § 30, da Constituição). 

S. R. - Sala das sessões, 2 de outubro de 1895. - A. Milton 

O Sr. Augusto do Freitas - As considerações feitas p elos nobres deputados 
sobre o projecto em debate, obrigam-me, na qualidade de relator da commissão, 
a acudir pressuroso e offerecer a S. Ex. as explicações necessarias sobre o systema 
adaptado no projecto. Coi:ifessando-me reconhecido ás homenagens do nobre repre-
sentante do Rio Grande do Sul ao empenho r evelado pela commissão na solução 
de tão grave problem a, devo, todavia, declarar que não sei, si maior seria a minha 
surpreza, si na o recebesse essa manifestação da generosa estima de S. Ex. do que 
vendo espirita t ão liberal, tão syste:n;iaticamente edúcado no regimen de respeito 
ao direito dos cidadãos alistar-se entre os sectarios das dictaduras disfarçadas. 

Jamais poderia acreditar, Sr.presidente, que o nobre deputado pelo Rio Grande 
do Sul fosse filiar-se a wna escola que n ão é escola, a um systema que não é systema; 
porque S. Ex. alistou-se entre os partidarios das dictaduras constitucionaes, pois 
que isto que S. Ex. tão erroneamente - releve-me a expressão - appellidou de 
escola conservadora, não é mais que o cortejo de violenoias que tem ensanguentado 
a historia. · 
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Começa o nobre deputado o estudo do projecto elaborado pela coJililllssao 
affirmando, que fôra elle extremamente restricto na enumeração das garantias 
constitucionaes que devem ser suspensas no estado de sitio. Não fosse faltar á 
justiça a que tem direito S. Ex., não fosse a certeza de que o illustre representante 
do Rio Grande do Sul é um 'dos mais notaveis collaboradores das leis no seio desta 
Camara, eu ousaria suppor que o nobre deputado não lêra siquer o projecto em 
discussão. · 

O SR. PEDRO MoAOYR - Pedi até a V. Ex. particularmente informações a 
respeito. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Se V. Ex. attendesse a que a commissão não 
podia na elaboração d'uma lei reguladora do estado de sitio,lei meramente auxiliar, 
complementar da Constituição ... 

o SR. PEDRO MOACYR - Explicativa. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - ... explicativa da Constituição ; si s. Ex. atten-

desse a que a commissão não podia ír uma linha siquer além da orbita traçada 
pelo preceito constitucional ; se em tudo isto meditasse, veria que as limitações á 
liberdade individual, as limitações ao direito de propriedade, á liberdade da im-
prensa e ao direito de asilo, no proprio domicilio, todas ellas foram declaradas no 
projecto como garantias constitucionaes que devem ser suspensas. 

Tenho visto Sr. presidente, longo debate travado no seio do parlamento sobre 
a magna questão do estado de sitio, sobre a expressão « suspensão das garantias 
constitucionaes » usada na Cónstituição, mas jamais poderia admittir, ou sequer 
esperar, que o illustre deputado, accusando a commissão auctora do projecto, 
tivesse esquecido que a primeira da.s regras para a interpretação d'um preceito 
constitucional, desde que elle affecta directa e francamente direitos individuaes, 
é a limitação deste preceito pelos princípios de ordem politica que regem a forma 
de governo. Garantia constituqional é sem duvida, já o disse um grande brazileiro, 
o funccionamento das Camara13 ; garantia constitucional é sem duvida a responsa-
bilidade dos funccionarios pu~licos no exercicio das suas funcções ; garantia con-
stitucional no regímen republiqano federativo é o respeito reciproco da União pelos 
Estados, como dos Estados pefa União. Dirá, entretanto, alguem que essas garan-
tias constitucionaes ficam susilensas no período do estado de sitio ? ... 

O SR. PEDRO MOACYR - Eu não me refiro ás garantias constitucionaes de 
organização do podêr publico ; refiro-me ás garantias constitucionaes que garantem 
a liberdade do individuo. 

O SR. AUGUSTO DE FREIT,<1.s - Não direi que essas garantias constitucionaes 
ficam suspensas, porque ellas ljão da índole do regímen r epublicano, qualquer que 
seja a situação política do paiz 13m momento dado. 

A expressão garantias corfBtitucionaes, cuja orbita projectamos traçar· neste 
projecto, deve ser entendida de accõrdo com a natureza da situação politica do 
mo_mento, a qual, impondo a diaclaração do estado de sitio, determina como conse-
quencia o interregno dessas mesmas garantias. Quaes devem ser ellas? Quaes os 
effeitos da declaração do estado de sitio? Quaes as garantias constitucionaes que 
por incompatíveis com o momento politico, com a situação revolucionaria, devem 
ser suspensas? _ 

A situação excepcional d ''tm paiz em momento dado, e que póde determinar 
a declaração do estado de sitio, é uma situação de grave commoção intestina, que, 
perturbando a vida normal do ~overno, põe em risco a segurança da propria Repu-
blica. Os agentes naturaes des~e movimento revolucionMio são os cidadãos, e os 
meios unicos de que o governp deve dispôr são aquelles que, tendendo a fazer 
desapparecer os elementos de ~Jerturbação da ordem, tendem n~cessariamente ao 
restabelecimento da mesma ordem. Como conçlusão, pois, devem ser suspensas 
todas as garantias constitucionaes, cuja conservação collidiria com a necessidade 
do restabelecimento da ordem rublica ; é esse o momento em que preciso é sacri-
ficar as garantias dos cidadãos em bem da ordem republicana, que periga deante 
do movimento revolucionario. '.Dudo quanto, pois, affectar a liberdade do individuo 
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na sua expressão normal deve ser suspenso no período do estado de sitio, porquanto 
é da garantia dessa mesma liberdade, que póde provir o perigo para a segurança 
da Republica. Esta é a doutrina francamente republicana, genuinamente jurídica. 
Si assim é, desde que o projecto estabelece que o domicilio do cidadão, inviolavel 
no período normal, póde ser, sem as formalid~es por lei prescriptas, violado por 
auctoridade publica que ahi vae em busca d'um criminoso, desde que o projecto 
firma o principio de que a liberdade de imprensa, esta garantia sublime das insti-
tuições democraticas, fica suspensa, cabendo ao governo limitar essa liberdade, 
quando lhe parecer ella prejudicial e posta ao serviço do movimento revolucionario; 
desde que o projecto, no tocante á propriedade individual do cidadão, permitte 
ao Governo della lançar mão, ora .occupando-a, ora desappropriando-a, sem as 
formalidades previas da legislação 'vigente, obrigando-se, todavia, em respeito aos 
direitos individuaes, a uma indemnisação, cessada a lucta e restabelecida a ordem 
publica; desde ainda que a suprema garantia do cidadão n'um regímen democra-
tico, o respeito á sua liberdade individual, fica suspensa, porque póde o Governo 
deter a quem . quer que seja, pois que o estado de sitio se caracteriza justamente 
pelo direito dé deter a um cidadão sem a obrigação immediata do processo por um 
delicto qualificado, desde que o Governo póCle desterral-o para outro ponto do 
territorio nacional sem que possa ser invocado o recurso do habeas-corpus, tem a 
commissão, estudando a natureza do estado de sitio político como é elle adoptado 
nos regimes livres ... 

O SR. PEDRO MoACYR - A maior :EJarte dos escriptores pertencem á orientação 
conservadora. · 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - .. . Tem a commissão estabelecido o limite 
natural das garantias eÓnstitucionaes, que devem ser suspensas no decurso do 
estado de si tio. 

Que outras garantias constitucionaes devem ser suspensas dentro do estado 
de sitio por deverem ser suspensos os direitos de que ellas são a segurança real, 
porquanto a garantia constitucional não é a consagração de um direito sinão o 
estabelecimento de formas para a garantia de direitos preexistentes ; que outras 
garantias, pergunto, devem desapparecer, poisque devem tambem desapparecer 
os direitos por ellas amparados? Não é, acaso, recente a nobre licção, ha pouco, 
dada pelo mais elevado tribunal de justiça deste paiz, reintegrando no seu cargo 
vitalício um funccionario arbitrariamente demittido no período de estado de sitio 
pelo Presidente que passou? Não está, acaso, firmada a doutrina de que o cargo 
exercido vitalíciamente, desde que não collide com a manutenção da ordem para 
que necessario fosse o seu sacrificio em bem do restabelecimento dessa mesma 
liberdade republicana, não pode ser capitulado entre aquelles direitos para os 
quaes devem ser suspensas as garantias que lhes são asseguradas em lei? 

O SR. PEDRO MoACYR. - E' essa a missão do Supremo Tribunal no regímen 
que adoptamos. 

O SR. AuGtrSTO DE FREITAS. - Notei ainda, Sr. Presidente que a despeito da 
competencia, que eu tanto reconheço nos honrados membros desta Camara, bem 
pouco tem SS. Ex. disp!'msado a sua attenção para o estudo de assumpto tão grave 
quanto este. Ouço a cada instante fallar-se em estado de sitio, em lei marcial, em 
penas militares, em lei de guerra ... 

O SR. PEDRO MoACYR. - São as expressões dos escriptores. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS. - Uma verdadeira confusão se estabelece neste 

assumpto, parecendo que dentro do estado de sitio se podem estabelecer penas 
militares, como se poderia dentro de uma lei marcial estabelecer-se a benignidade 
do estado de sitio político. ' 

O SR. PEDRO MoAOYR. - Muitos paizes o tem estabelecido. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS. - A distincção verdadeira e scientifica, entre-

tanto, traça perfeitamente a orbita de acção em cada caso. A lei marcial, tal como 
a temos nesta lei de 51, mandada pelo governo passado vigorar em relação aos 
civis, a lei marcial estabelece, porque isto é de sua essencia e de sua índole, 
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a competencia dos tribunaes militares no theatro da guerra, no campo das opera-
ções, para julgar militares e civis. A lei militar propriamente, como d'antes existia, 
é a lei inherente á organisação do exercito, por isso mesmo que, sendo elle uma 
corporação á qual competem attribuições de ordem excepcional, não póde estar 
sujeito ás leis geraes do regímen civil. A lei militar, que existe qualquer que seja o 
momento da vida política de um paiz, tem na sua propria índole traçado o seu 
campo de acção, ella não pode ser alheia ao theatro das operações de guerra ; ao 

' contrario do estado de sitio politico, que é medida de repressão, que não é medida 
de punição, que só confia aos poderes publicas as attribuições necessarias para 
impedir a marcha triumphante de um movimento revolucionaria ... . 

Eu disse ao M. D . pelo Rio Grande do Sul, quando S. Ex., honrando a commis-
são, tomava em consideração o seu trabalho, que a constituição brazileira não 
tinha se inspirado na escola franceza, nem na americana. A escola franceza esta-
beleceu· o regímen da lei marcial com o sacrificio de todos os processos e de todas 
as competencias ; a americana, porem, estabelecendo no seu preceito constituci-
onal, simplesmente a suspensão do habeas-corpus no momento de grave commoção 
interna, de invasão estrangeira, foi preciso que mais tarde a lei de 1863, no período 
da sangrenta guerra civil, viesse definir qual a autoridade competente para sus-
pender este habeas-corpus, porquanto punha-se em duvida a competencia do exe-
cutivo para usar dessa attribuição. 

Não é de admirar, Sr. Presidente, que no meio daquella luta de odios que 
separavam aquellas- quasi duas nacionalidades, de paixões de um governo quasi 
victorioso, no seio daquella nação livre que serve de norte aos povos que caminham 
para a democracia , ali, onde só o habeas-corpus pode ser suspenso como limitação 
á liberdade individual, viesse estabelecer numa lei ordinaria os tribunaes de excep-
ção para o julgamento dos civis. 

Pois bem, Sr. Presiden,lte, esta mesma lei que se procurou adaptar a consti-
tuição americana foi encontrar o seu correctivo na corte suprema, quando para 
ella recerrarão aquelles que havião sido julgados pelos tribunaes militares. 

A nossa constituição n~o obedece ainda ao regímen da constituição franceza, 
nem ao regimen da constiti:µção americana, porquanto d~finindo o estado de sitio, 
estabelecendo a competencia do poder publico disse, " o poder executivo se limitará 
nas medidas de excepção qu<?- tiver de tomar, a deter e a desterrar os cidadãos impli-
cados no movimento revoluciqnario. » O poder publico não pode ir alem da detenção 
ou desterro dos cidadãos p11ra outro ponto do territorio nacional, quando lhe pa-
reça conveniente adaptar e~sa coação da liberdade individual, qual o afastamento 
do cidadão do lugar onde a ~ua permanencia possa ser julgada prejudicial. O poder 
legislativo, por conseguinte, não pode ampliar a competencia do executivo no pe-
ríodo do estado de sitio, por que nós não podemos n'uma lei complementar da con-
stituição, ir alem dos precei~os taxativos do artigo 80. 

Como pretender dar á 11utoridade· superior o direito de crear tribunaes de ex-
cepção para julgamento de1!Jses individuas no periodo de estado de sitio, quando 
o meu honrado amigo, conhecedor da histo'ria politica dos povos mais adeantados, 
sabe que na propria França, cessado o estado de sitio e a lei marcial, os presos 
sujeitos já á acção dos tribunaes militares são qualquer que seja o ponto em se que 
ache o processo, submettidqs ao julgamento dos tribunaes civis; e ainda mais, os 
cidadãos julgados no periqdo de estado de sitio pelos tribunaes militares podem 
interpor recursos para os tripunaes civis? 

Quando estas consider\l-ÇÕes de ordem juridica não fossem sufficientes p ara 
demonstrar a inaceitabilidap.e da creação dos tribunaes de excepção ; quando os 
principias de ordem democratica que presidirão a elaboração do nosso pacto con· 
stitucional não fossem bastantes para banir d 'uma Republica democratica como 
é o Brazil, a idea da crea;çãq desses tribunaes de excepção; bastaria volver os olhos 
aos tempos da dictadura cuja recordação horrorisa á humanidade e ir buscar na 
propria constituição republiflana de 24 de Fevereiro a prohibição absoluta da crea-
ção dos tribunaes de excepçp,o. 
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Srs., a constituição impede que qualquer individuo possa ser julgado por tri-
bunal que não seja o competente na form~ da lei em vigor A competencia juris-
diccional além de um preceito de organisação do poder publico, imporj;a o direito 
dó cidadão de invocar o juizo competente para garantir os seus direitos em qual-
quer momento. . . 

Ainda niais; estabelecendo a lei um foro militar para julgar os militares por 
crimes militares,. e regras para o julgamentos dos militares nos crimes de ordem 
civil, como crear esses tribunaes de excepção, como confiar ao poder publico o 
direito de crear competencias, sem que isso importe o sacrificio dos direitos dos 
cidadãos brazileiros? 

Eu quireza que o N. D. pelo Rio G. do Sul me apontasse outra gara~tia con-
stitucional, que deva ser suspensa, e quo não Joi acaso contemplada no projecto 
em discussão, .... 

O SR. PEDRO MoAOYR : Exemplo : o segredo da correspondencia. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS : Eis uma verdadeira suggestão. Quando eu ia 

dizendo que esperava que viesse o N. D. se referir a esse artigo da constituição que 
garante o sigillo da correspondencia, S. Ex. vem ao encontro de minhas icfaas. · 

O SR. PEDRO MoAOYR: o que não quer dizer, que eu justifique a suspensão 
dessa garantia constitucional. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS : a segurança da palavra do N. D. pelo Rio 
(}rande do Sul, a sua competencia tão reconhecida por nós, é bastante para justí-
ficar o procedimento da commissão. 

No numero quasi sem limites das constituições republiGanas ou monar-
chicas só encontrei uma, que faz cessar o sigillo da correspondencia no 
período do sitio. Não valeria, porventura, como uma prova de ensinamento á com-
missão, a licção de todos esses povos, para que não cogitasse ella de suspender essa 
garantia, quando a sua conservação não pode embaraçar a acção do poder publico, 
porque se o p~der publico tem desconfiança segura do individuo a quem é dirigida 
a correspondencia tem em suas razões o meio de impedir, que esse individuo possa 
prestar qualquer auxilio ao movimento revolucionario? 

O que a Commissão estabelece no projecto para o qual pede o estudo da Cama-
ra foi a limitaçã.o de todas as garantias, cuja ·conservação poderia collidir com os 
interesses de ordem publica, a que cumpre attender deante do movimento revolu-
cionario, que determinou a decretação do estado de sitio. E desde que a segurançâ 
publica da Republica não periga não ha necessidade de fazer desapparecer garan-
tias constitucionaes, que devem ser conservadas. . 

Eu perguntaria ao N. D. : a constituição estabelece que fJ> pena não pode passar 
da pessoa do delinquente... Porventura ess.a garantia constitucional desappa-
rece com o estado de sitio, para que o poder publico tenha o direito de fazer passar 
a pen1t dos pais aos filhos? (&partes). 

O N. D. já admitte que as garantias constitucionaes que affectam a organisação 
do poder publico escapão ãos effeitos do estado de sitio. A responsabilidade dos 
funccionarios publicos, a duração do poder legislativo, a independencia do poder 
judiciario são garantias do regular funccionamente do poder publico, que escapam 
á acção do estado de sitio. 

Quanto ás garantias individ,uaes, eu pediria que S, Ex. me declarasse, quaes 
os di)-eitos do cidadão, cuja garantia correspondente deva ser suspensa durante.o 
estado de sitio, fóra destas enurperadas pela commissão'? 

O SR. PEDRO MoAOYR : ainda ha pouco V. Ex. discorreu brilhantemente sobre 
o artigo que consigna a necessidade do cidadão ser julgado pelos juizes naturaes. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS: Não voltarei a este ponto. Em relação aos tribu-
naes de excepçâ'.o, creio ter dito o necessario para justificar a commissão. Quanto 
ao Habeas-corpus já demonstrei a S. Ex. que elle é suspenso, que o poder publico 
tem autoridade para prender a quem qu'er que seja, sem obrigação de o convencer 
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do delicto, de proceder a inquerito, de responder a qualquer autoridade judiciaria 
que delle reclame informações. O que a commissão não fez, foi admittir como regra 
absolu•a, que o habeas-corpus no período do sjtio dev.e estar suspenso para toda a 
ordtim de cidadãos. Desde que estabeleceu como preceito a immunidade parla-
mentar, e como regra incliscutivel que o representante da nação não pode ser 
detido durante o estado de sitio, sem precederem as formalidades estabelecidas no 
art. 20, o deputado ou sena~or, que foi detido pelo poder publico, tem o direito 
de pedir habeas-corpus. 

O SR. PEDRO MoAOYR : De modo que V. Ex. reconhece nos representantes da 
nação o privilegio de conspiração. · 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS : Não reconheço o privilegio de conspiração; o que 
reconheço é que os poderes publicas não podem funccionar sem a ininterrupta garan-
tia· dada ao exercício das suas funcções. Não poderia comprehender que o execu-
tivo estivesse em um período de estado de sitio adstricto a ouvir o poder judiciaria, 
a aconselhar-se com elle sobre as medidas a tomar, como não comprehendo· que ha-
jam limitações ás funcções legislativas. A declaração do estado de sitio, essa especio 
de machina infernal inventada nas constituições como suprema garantia da ordem 

_publica, ti tão excepcionalmente grave, que todas as constituições, sem excepção 
de uma só, reconhecem-na como attribuição exclusiva do poder legislativo, aquelle 
que, bem ou mal, é considerado por todos os povos, por todas as legislações, por 
todos os escriptores, por isso que a sua renovação é intermittente, por isso que vem 
directamente do seio popular, como principal representante da vontade nacional. 
E' por isto, e só por isto, que a declaração do sitio é attribuição exclusivamente 
dada ao Poder Legislativo. Situações, porem, de gravidade indiscutível podem 
surgir no interregno legislativo que farião perigar os interesses da ordem publica, 
si não fosse transferida a outro poder essa attribuição legislativa. Eis porque ao 
poder Executivo, no interregno legislativo, cabe declarar o estado de sitio dadas 
as condições preestabelecidas na ~onstituição, quaessejam grave commoção intestina 
ou invasão estrangeira, quando \lorrer perigo a segurança da Republica, obrigado, 
porem, o Executivo, a prestar i~nmediatamente, logo que o Congresso ·se reunir a 
devida conta dos motivos de ordem publica que determinaram a declaração do 
sit io como tambem das medida'/ por elle empregadas. Que significa isto, Srs., a 
conta prestada por uma autorida,de a quem foi confiado o uzo de uma atôribuição, 
que não lhe p ertencia? · 

Que vem fazer o Congresso nesta hypothese? Julgar do momento político do 
paiz, da situação excepcional er:q que se achou o Poder executivo, do perigo que 
correu a R epublica, dos riscos c~ue não poderam ser evitados, da crise que não 
p onde ser vencida sem o retrahimento da acção da justiça ordinaria ·e sem a 
~uspensão da constituição em r1Jlação ás garantias individuaes? Então, o poder 
legisla,t ivo responsabilisará o chtife da nação, pela má declaração do sitio, ainda 
q ue as medidas dentro delle emprtigadas tenham sido essencialmente constituicionaes, 
ou considerando bem declarado o estado de sitio, por haver corrido risco a segurança 
da Republica, o responsabilisará por terem as medidas de repressão empregadas 
pelo governo ido alem das dispot,iições constitucionaes. 

Sr . .Presidente, V. Ex. me avijla e com toda a razão, que a hora es,t á a terminar ; 
mas, eu tenho necessidade de en trar em considerações mais longas, por isso que 
não poderei deb:ar de responder aos -ilustres deputados que tomaram parte no 
debat;e, honrando dest'ar te o trabalho da commissão, o que, alem de inconveniente 
ao debate, seria desattenção quti jámais praticaria. 

V. Ex. me queira conservar, se assim o entender, a palavra para a sessã o de 
amanhã, 

O Sr. Presidente : V. Ex . Fcarií. com a palavr a p ara a sessão d'amanhã. 
o SR. AUG USTO DE F REITAS : Muito agradecido. 
(•Uuito bem, 1nuito bem. O orador é comprimentado.) 
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SESSÃO DE 3 DE OUTUBRO 

O Sr. Augusto de Freitas - Sr. Presidente, as minhas ultimas. palavra 
proferidas na sessão passada em defeza do projecto elaborado pela Commissão 
especial tiveram por, fim traduzir deante da Camara a convicçãó que nos assiste de 
que, nem os Governos, nem as leis positivas têm outro .fim em uma sociedade regu-
larmente organizada, que _não traçar os limites m~turaes da liberdade para garantia 
de todos os direitos. 

Deixei ver nessas considerações emittidas que esta lucta constante e permanente 
entre o poder e a liberdade reproduz -se em todos os tempos, em todos os meioà 
sociaes, quaesquer que sejam as formas de governo, qualquer que seja o gráo de 
adiaritainento dos povos. E' a lucta que se trava entre dois elementos permanentes, 
o poder publico e o cidadão, o principio da autoridade.e o direito individual. 

Sómente na elaboração de leis destinadas a manter o equilíbrio entre o principio 
conservador da autoridade e o principio das garantias soberanas dos direitos indi-
viduaes, se poderá encontrar o justo meio que traduzirá o progresso, salvando a 
autoridade e garantindo o cidadão. Foi acceitando esses conceitos de ordem social, 
attendendo ao rigorismo_ desses preceitos de direito publico, que a Commissão for-
mulou o projecto ora em debate, inteiramente conforme ás disposições constitu-
cionaes 

Tendo em consideração a illustrada palavra do honrado representante pelo 
R. G. do Sul, que tanto elevou este debate, fiz ver a S. Ex. que a Commissão não 
era: uma Commissão constituinte, que nós não eramas reformadores da Constituição, 
sinão simplesmente incumbidos de traduzir em lei de natureza extravagante, numa 
lei organica complementar, o preceito constitucional, definindo de modo positivo, 
a não permittir duvidas no futuro, tanto a competencia da autoridade, comei o 
direito dos cidadãos. Si assim é, o papel da Commissão estava traçado, poisque nem 
lhe era licito ampliar as attribuições do Poder Publico, nem restringir as garantias 
dos direitos individuaes. Não poderia a Commissão ir além das garantias constitu-
cionaes que devem ser susp.ensas, creando os tribunaes de excepção que parecem a 
S. Ex. a salvaguarda da segurança publica, da segurança da Republica, nos momen-
tos de perigo social. · 

Fazel·o seria ferir de frente o preceito constitucional, no qual está estabelecido, 
que ninguem poderá ser julgado por outros Juízes que não os seus Juízes naturaes, 
se não em virtude de lei preexistente ao acto praticado. 

Admittir que num regímen republicano se possa comprehender como garantia 
constitucional aquillo que affecta a organização do Poder Judiciaria é dar a essa 
expressão latitude que ella não supporta. 

Senhores, tive occasião hontem de solicitar a attenção da Camara para o valor 
jurídico desta expressão ; ·tive ensejo de mostrar que as garantias constitucionaes 
tanto affectam a o:rganização do Poder Publico, quanto os direitos individuaes. 
E não se comprehende que num momento dado, deante de uma commoção grave, 
deante de uma convulsão social, a garantia constitucional da organização dos poderes 
publicas possa ser suspensa, como não se comprehenderia, como logica consequencia, 
que a competencia dos tribunaes ordinarios, expressamente determinada no art. 2° 
§ 72, n. 13, pudesse durante o estado de sitio ser esquecida, para se ihvestirem 
outros tribunaes de competencia que a constituição lhes não reconhece. 

· Dado isto, a creação des tribunaes de excepção, o estabelecimento da lei marcial 
teria por fim não mais sacrificar direitos individuaes quanto á competencia do Juiz 
natural dos actos dos indivíduos, mas sim sacrificar apropria organização"do Poder 
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Judiciaria, supprimindo-lhe a competencia que está expressamente definida na 
Constituição. 

Demais, Srs., qual seria o alcance da creação desses tribunaes de excepção, si 
porventura essa creação fosse possivel em face da Constituição? 

O SR. PEDRO MoAOYR - Maior energia e rapidez nas decisões para a salvação 
publica. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Maior energia e rapidez nas decisões, para a 
salvação publica, diz o nobre-deputado. 

Senhores, estudemos com criterio e com calma a situação revolucionaria do 
paiz, motivo que autoriza a decretação do estado de sitio. Pela Constituição só 
pode elle ser decretado deante de uma grave commoção intestina, que ponha em 
perigo ·a segurança da Republica, o regular funccionamento dos poderes publicos, 
ou deante da emergencia de uma aggressão estrangeira, quando perigar a propria 
_segurança nacional. 

Os tribunaes militares teriam por objecto julgar os cidadãos para lhes applicar 
penas. Mas, o que a Constituição tem em vista, o que tem em vista todas as Consti-
tuições ao estabelecerem esta medida extrema do estado de sitio? E' punir o -cidadão 
que toma parte no movimento revolucionaria, é applicar-lhe uma pena por tempo 
determinado, em vista do acto por elle praticado? Não ; o estado de, sitio, como 
medida de policia política, como medida de natureza excepcional tem por objectivo 
unico suspender as garantias no que dizem respeito á segurança individual, suspen-
dendo as formulas processuaes regulares no tocante á liberdade do cidadão,permit-
tindo o seu afastamento do meio em que a sua presença é perigosa, pelo desterro ou 
pela detenção, sem as formalidades da lei ordinaria. O que o legislador constituinte, 
o que todas as constituições admittem é que o poder publico, o poder executivo, seja 
investido dessa autoridade discr~cionaria e absoluta de poder deter a quem quer 
que seja sem convencel-o immediatamente do delicto pela nota de culpa, formula 
regular nos tempos norm,_aes. A d1itenção discrecionari.a que existe durante o estado 
de sitio e que compete ao Poder publico, não encontra limites; o habeas corpus, 
garantia suprema da liberdade contra os attentados do poder publico, desapparece 
durante o 'estado de sitio e desapparece porque não se comp:vehenderia que a acção 
da autoridade superior, responsayel pela manutenção da ordem e segurança publica 
pudesse· estar adstricta ao julgarqente das autoridades judiciarias, pudesse por ellas 
ser embaraçada. 

Dahi, como consequencia logica, decorre que o que caracteriza o estado de sitio 
. é a investidura do Poder publfoq, do Poder Executivo, na attribuição excepcional 
de poder deter o cidadão discrecionaria e arbitrariamente sem prestar contas, em-
quanto. subsiste o estado de sitio, a quem quer que seja. 

E nem pareça que do uso dessa faculdade possa vir mal ao paiz ... 
O SR. lVIoAOYR - Póde resultar o naufragio d a sociedade, do poder publico. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Si a autoridade superior não declarou o estado 

de sitio deante de uma commoç~o intestina bastante grave p ara pôr em perigo a 
segurança da Republica; se o Chflfe de nação - relevem-me dizer - á semelhança 
do que aql1i se passou a 10 de Abril, a pretexto de um movimento sedicioso de ruas, 
que a policia administrativa ord~naria seria capaz de conter, diante de uma revo-
lução que, no dizer jocoso de um distincto publicista, cabia dentro de um bond ; si 
o chefe da nação, por excesso qe zelo oú' por demasiado amor á ordem publica 
supprime as garantias constitucionaes ; ou ainda quando, deaRte mesmo de grave 
c.ommoção intestina que affecta a ordem e segurança da Republica, decretando o 
estado cie sitio, elle applica mec:J,idas outras, que não as expressas no art. 80 da 
Constituição ; em taes casos o co,rrectivo para essas arbitrnriedades está no exame 
dos ~eus actos, quando prestar elle contas ao Congresso Na0ional dos motivos qúe 
justiücaram a decretação do sitip e dos actos praticados. 

Sr. Presidente; é este o quaçlro dent!!o cio qual gira o estado de sitio, 
~e a ra.zão logica, a razão unica capaz de justificar a sllspensão da lei constitu-
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cional é .a neeessidade suprema de cor.rer ao encontI'o Ae uma reyelu,çiío que, reben-
tando, surprehende. o poder, ameaça-o na sua propria vida; na· vida das instituições ; 
si é este o motivo., e .si as medidas indicadas pela co~1stituição ao poder publico são 
a detenção 'e o desterro dos cidadãos, medidas destinadas a esmagar a revolução pelo 
affastamento dos seus elementos de victoria; que significa a creação de tribunaes 
militares cujo objectivo não será inais vencer a revolução, não mais ir ao encontro 
do movimento que ameaçava a segurança publica, senão a punição de cidadãos 
implicados no movimento?!! 

Srs,, estudemos a índole dos tribunaes de excepção. 
O nobre deputado pelo R. G. do Sul em cujo cerebro jamais esperei encontrar 

essa nuvem negra de amor á lei marcial e respeito aos tribunaes ·militares, ha ele 
afinal convir que nem lucra a liberdade n.em lucra o Poder Publico com a creação 
de taes tribunaes, 

O crime que c.onstitue a revolução, o crime que pôde occasionar uma grave 
commoção intestina pondo em perig9 a segurança da Republica, é Hm crime de.f:inido 
nll lei penal ordinaria como crime de conspiração ou como crime de rebellião, 

O SR. PEDRO MoACYR - Mas a marcha mais rapida dos tribunaes militares 
servirá melhor .o effeito do estado de sitio. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Já consegui alguma cousa, conseguindo do 
muito digno deputado a declaração de que S. Ex. não pretende conferir a esses 
tribunaes de excepção a attribu.ição de crear penas outras, que não as definidas no· 
codigo penal, porque o crime de conspiração. que pode determinar um movimento 
revolncionario, é um crime definido em lei. Sendo um crime definido na lei ordinaria:, 
tem a sua pena propria e jamais os tribunaes de excepção poderão applicar outra 
que não a estatuida na lei. 

Resta, Sr. Presidente, o unico argumento que poderia justificar a creação 
desses tribunaes ; não é mais a applicação da. pena a um caso previsto, senão a forma 
elo processo, porque o N. D, tem a preoccupação de punir com presteza os indivíduos 
compromettidos no movimento revolucionaria. 

O SR. PEDRO MOACYR - Esta á a preoccupação universal. 
O SR. AUGUSTO DE F.&EITAS- O N . D, tem a preoccupação de punir os cidadãos ' 

envolvidos no movimento revolucionario, com presteza; S. Ex. não tem o pensa-
mento de lhes applicar penas outras que não as do codigo penal. 

O SR. PEDRO MoACYR - Nem eu dou ás medidas do estado de sitio caracter 
da penalidade; são medidas de salvação politi~a, que teem em vista abreviar as 
normas do processo. · 

o SR. AUGUSTÓ DE FREITAS - E' a forma processual? 
No período ordinario, no estado normal, o crime de conspiração é un;i. crime de 

natureza politica, cujo julgamente cabe ao jury federal ; .terá de preceder ao julga-
mento do criminoso o inquerito policial e a este inquerito succederá a formação da . 
culpa perante o juiz seccional ; e finalmente a este summario succede o julgamel1to 
pelo jury composto de cida,dãos sahidos dó seio do povo, ao passo que os tribunaes 
de excepção têm na sua composição um capitão do exercito, um sargento que 
servirá de secretario e talvez dois vogaes tambem militares. 

No julgamento de um crime, que só é crime quando a revolução é vencida, no 
julgamento deste crime que pôde seI' recebido com applausos da, nação, quando o 
que inspira o movimento revolucionaria não é o sentimento que inspirou· essa revolta 
infeliz, quando tem elle por 'bandeira a restauração da Constit1,lição, como foi o 
movir~ento revolucióúario de 23 de Novembro, quando tem por norte o restabele-
cimento do Congresso Nacional supprimidó pelo golpe de estado de 3 de Novembro, 
quando tem pór..fim a revólução de 15 de Novembro para proclamar .a Republica, 
para julgamento de crimes taes o nobre deputado priva os cidadãos dos seus juizes 
naturaes, su~pende a g~antia constitucional referente á organisação dó poder 
publico para entregair os criminosos a,os tribunaes de excepção com o intuito . 
apenas de abreviar as formas do proces.so !!! - . 
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Mas- é S. Ex. mesmo quem vem ao encontro d'as observações que faço, quando 
diz que ci estado de sitio não é uma situação destinada a julgar criminosos : como 
situação politica excepcional, as attribuições excepcionaes que tem o poder publico 
neste momento, devem terminar com ella, devem visar sómente a repressão do 
movimento revolucionario, impedindo a sua continuação. 

E tanto, Srs. esta é a verdadeira doutrina, tanto é ella a doutrina constitucional, 
que a Constituição estabeleceu no art. 80 que, decretado o sitio pelo executivo, 
outra cousa não póde elle fazer senão deter os cidadãos ou desterral-os para outro 
ponto do territorio nacional. Si a Constituição entendeu que estas duas medidas 
eram sufficientes para impedir a mar·cha triumphante do movimento revolucionario ; 
si ella pensou que o restabelecimento da ordem publica estava garantido com essas 
medidas de policia politica excepcionaes, porque mudar-se a natureza desse estado 
de sitio politico, que por si só é já um grande sacrificio da liberdade., fortalecendo 
a dictadura pefa creação dos tribunaes militares e a sua investidura em actos da 
competencia dos tribunaes civis ! ? 

· Porventura acha o, N. D. que o Poder Executivo armado do direito de prender 
discricionariamente a quem quer que seja, sem ter que attender no momento ás 
attribuições de outros poderes no tocante á liberdade desses individuos ; que tem 
o direito de, mesmo deante de uma simples suspeita, affastar do theatro.em que a 
sua presença póde ser prejudicial, como incentivo á revolta, a qualquer cidadão ; 
não está sufficientemente armado para vencer o movimento revolucionario? 

E' preciso que esse mesmo cidadão depois de detido, quando já não póde fazer 
mal, pelo concurso da sua actividade no meio da revolta, seja julgado criminalmente 
por tribunaes que não podem e que não poderam, até hoje, em parte alguma, inspirar 
a mais ligeira confiança a quem quer que tenha de ser por elles julgado? 

S.Ex. sabe muito bem. 
Não se lembra o N, D. que p pla Constituição da França, que tanto se invoca, 

ahi mesmo onde a lei marcial vigof a não só no theatro das operações de guerra, mas 
em todo o paiz, nos pontos onde q governo queira fazer sentir a sua acção, onde os 
tribunaes de excepção teem competencia para o julgamento de todos os individuos 
implicados no movimento revoluciona.rio, taes processos, quando applicada a pen11-
de morte, estão sujeitos á revisão dos tribunaes civis? 

O SR. BELIZARIO DE SouZA -- Em Portugal, agora, ha cousa muito peior, ha 
o estabelecimento da pena de morpe para os civis em caso de rebellião. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS -- Srs., o que significa isto? 
Que conclusão tirar, senão a inconveniencia do tribunal militar para julgar os 

-crimes politicos? Em que é que o jtflgamento de um homem, por um tribunal militar 
dentro do estado de sitio, póde jnfluir para minorar a marcha do movimento 
revolucionario, ? Ao contrario, o ~ulga~ento por um tribunal militar, applicando, 
talvez, penas outras que não as e~tabelecidas na legislação penal, virá augmentar 
nos revoluéionarios o desejo de vencer, animado já então pelo sentimento de vin-
gança. O N. D., filho daquelle glorioso torrão do Rio Grande do Sul, sabe que essa 
revolta que tanto nos amesquinhou deante dos povos civilizados, durante trez annos, 
i:nanteve-se nessa situação pelas at.rociidades commettidas de lado a lado, havendo 
momentos em que parecia que o gpverno do Estado menos se batia pela defeza da 
auctoridade, e os revolucionarios, fllenos pela defeza de uma idéa, arrastados um 
e outro á vingança pelos crimes reciprocamente commettidos. 

Pois bem, esse tribunal de e:x;cepção, creado no estado de sitio, com compe-
tencia· para o julgamento desses ciqadãos, sem alcance algum para diminuir o movi-
mento ' revolucionario, não teve jp,mais outro effeito senão animar esse · mesmo 
movimento. Peço agora para outro ponto a attenção do nobre deputado pór São 
Paulo, chefe da maioria, porque, tendo sido honràdo com o voto de S. Ex. na 
2a discussão do projecto, fiquei enç:iumado ao ver o N: D. applaudir uma idéa do 
honrado representante do Rio ·Gr(l.nde do Sul, por lhe parecer que o projecto da 
commissão inantem · o habe<U-côrpits durante o estado de sitió, o que só desculpo 
ao N. D. attentos os innumeros t~·abalhoê que pesam sobre S. Ex., e que certa. 
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mente 6 impediram de examinar com mais attenção o trabalho da commissão. 
Se~ores, ao elaborar o projecto que mereceu o apoio da maioria da Commissão, 
não deixei de buscar na historia americana os exemplos que poderiam servir de 
ensinamento. Ao envez, porém, de pedir áquella grande nação a lição partida da 
Suprema Corte Americana, sobretudo no memoravel aresto .sobre o caso «Miligann, 
a commissão procurou restringir a competencia da autoridade, restringindo tambem 
a latitude dos direitos individuaes. 

Senhores, a historia política da Amarica nos dá a estudo um caso interessante : 
o.o tempo da guerra civil o cidadão de um estado, que se havia conservado fiel á 
União, Miligan, fora preso pela auctoridade militar de ordem do chefe da nação. 
O habeaii-coi·pus tinha sido suspenso nesse estado que se havia conservado fiel ó. 
União. Esse cidadão reclamou, perante a Corte Suprema, contra o attentado de que 
era victima e pedira o habeas-corpus. A despeito da doutrina essencialmente politica 
e americana de que a attribuição da declaração do estado de sitio entra na ordem 
elas attribuições politicas do Presidente da Republica, cujo uso escapa á apreciação 
elo Poder Jutliciario, cujo uso só póde estar sujeito ao veredictum do Congresso 
Nacional, juiz no caso; como o a.cto político da suspensão do habea.g-corpus levava 
ele envolta um direito individual qual o deste cidadão detido em um estado que se 
havia conservado fiel á União, a Suprenna Corte çla Amarica não recuou deante ela 
apreciação d ©s motivos de ordem política que levaram o Presidente da Republica 
a suspender 0 habeas corpus no referido estado e o concedeu a esse cidadão, sob o 
fundamento principal de que ó Presidente da Republica, no uso do direito q)l!l lhe 
cabia de ~uspenser o habeas coi·pits dev:a attender sobretudo á lei const•tucional, 
a qual estabelece que sómente nos casos de rebellião ou invasão estr;i.ng"ira pócle 
ser suspensa essa suprema garantia da liberdade; e no caso em questão, tratando-se 
ele um estado que se havi a conservado fiel á União, o presidente da R epublica n ã.o 
podia usar desse d_ireito ; e assim sendo, não .podia arbitrariamente d eter aquelle 
cidadão 

Vede, Srs., essa severa lição dada pela Suprema Corte da Amarica. 
Entretanto, a Commissão, no project'o elaborado, tirou ao Poder Judiciario, de 

modo explicito, terminante e claro, o direito de entrar na apreciação dos actos polí-
ticos do Presidente da Republica, ao declarar o estado de sitio ou usando das medi.-
elas que o Congresso auctorisar, quando declarado o estado de sitio, pelo Congresso, 
não conferindo, portanto, ao Poder Judiciaria o direito de conceder habeas corpus 
a quem quer que o tenha requerido. E é .assim que na enumeração das garantias 
constitucionaes que ficam suspensas durante o estado de sitio collocou a do art. 14, 
que diz : (lê) 

Desde que está suspensa esta garantia constitucional a consequenqia é que todo 
o cidadão detido pela auctoridade política, no período de estado de sitio, poderá ser 
conservado em prisão, Aem culpa formada, privado, dest'arte, o Poder Judiciaria 
ela competencia para conceder o habeas-corpus. O que a. Commissão fez foi não 
enumerar, entre as garantias suspensas, a do art. 22, que diz : (lê) 

Ora, assim sendo, o Presidente da Republica exerce uma attribuição legal, e, 
portanto, esse § 22 não poderá ser invocado para justificar um pedido d e qabeas-
corpus. A Contmissão tendo estabelecido a immunidade parlamentar, como salva-
guarda soberana das funcções do Poder '.Legislativo, deixou de p é o § 22, porque 
se amanhã um representante da Nação soffrer violencia na sua p essõa, desde ·qÜe 
está mantida a immunidade parlamentar, o Presidente da Republica não estâ no 
exercício legitimo de sua attribuição, tem praticado un1 abuso de poder e o repre-
sentante da nação pode~á, mesmo durante o estado de sitio, pedir ao Poder J udiciario 
habeas-corpus, para mantel-o na sua posição de representante da Nação. 

J á vê o il!ustre deputado por S. Paulo e. o nobre deputado _pelo' Rio Grande 
do . ~.ul, que o habeas-corpU8 é suspenso no período do estado de sitio para to!loe 
aquelles aos quaes a Co~stituição ou a lei complementar não estabelecerem a. im-
munidade. 
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O SR. ERioo COELHO - E a respeito dos factos que se relacionam com o estado 
de sitio? - · · • · · 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Quaes são ? 
O SR. ERIOO COELHO - Digo eu que o habeas-corpus fica suspenso a respeito 

dos factos que teem relação com a medida de excepção tomada pelo Presidente da · 
Republica. No mais a justiça não fica inhibida de funccionar. 

O Sit. AUGUSTO DE FREITAS - Nos crimes ordinarios, de accordo. 
O SR. ERIOO COELHO - E mesmo polit.icos, que não tenham relação com o 

facto. 
o SR. ANISIO DE ABREU dá uin aparte. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Mesmo quando o acto do Presidente da· Repu-

blica lesa d.ireitos individuaes, pergunta o illustre deputado se não tem effeito o 
habeas corpus. Perdoe S. Ex., o habeas-corpus só tem um effeito, é garantir a liber-
dade e mais nada. Para a defeza dos direitos individU:aes está garantido pela lei o 
processo : não é o habeas cor.pus, é a acção perante a justiça federal. 

O SR. ANISIO DE ABREU - Mas se elle está preso? 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - O seu direito não prescreve. Ahi estão os dester-

rados de Cucuhy que, ao voltarem do desterro, reclamaram perante a justiça federal 
e estão sendo reintegradbs nos cargos que exerciam e dos quaes não podiam ser 
priva.dos. 

Estando, pois. o habeas corpus suspenso, porque está suspenso o § 14°, o Presi-
dente da Republica poderá, dentro do estado de sitio, deter a quem quer que seja, 
sem que t enha de prestar contas á auctoridade judiciaria, excepção feita daquelles 
para os quaes a lei estabelece a garantia da immunidade, quaes os representantes 
da Nação. 

o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Estamos reconciliados. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS j- Muito agradecido. Quem sabe se não conseguirei 

ma.is tarde um outro voto para q projecto? O illustre Deputado pelo R. G. do Sul, 
esquecido de que a minha preocoupação, como a de toda a commissão, ao elaborar 
esta lei, foi attender aos interessEJs de ordem social, disse ... 

O SR. PEDRO -MOACYR - Social, não; a preoccupação de V. Ex. foi attender 
·aos interesses de ordem individu\11. 

O SR. AUGUSTO·DE FREITAS---:- .. . que cc isso de .ordem social é uma cousa abstracta». 
A Republica é uma cousa vaga, é uma formula. Nas grandes sociedades civilisadas 
e democraticas, o que caracterisa Q adeantamento dos povos é a extensão das regaliaa 
individuaes. Quanta é a extensão, de liberdade, quanto mais vastas são as manifes-
tações della na sua multiplicidadEJ, tanto mais adiantado é o povo ; e a ordem social 
nunca perigará pelo respeito aos direitos individuaes. 

~ão creia o illustr~ Deputado que a violencia seja capaz de edificai:. 
Senhores, eu não precisarei buscar exemplos na historia dos povos estrangeiros. 
Lançae os oll10s sob..re o no~so passado e ireis encontra.r nas revoluções dos 

tempos do imperio o que a violeqcia produziu. Nunca ella poude edificar. 
O illustre deputado entende que a medida do desterro, applicada como ella está 

sendo, , não é a ,medida de policia de que trata a Constituição, poisque ella consulta 
muito mais os interesses individuaes do que o principio de auctoridade. 

S_enhores, a primeira vez qu(l neste paiz se decretou um estado de sitio verda-
deiro foi a 10 de Abril. Tudo o mu,is, desde a proclamação da Republica, a 15 de 
NovemlJro, até o golpe de est11do de 3 de Novembro, foram ensaios de estado 
de sitio. 

Estado de sitio verdadeiro, fr anco, índiscutivel, começamos nós a tel-o a 10 de 
Abril; mas o estado de sitio com todos os abusos inherentes á natureza dessa medida · 
de policia_ politica . · 

Vimo·s o governo, em. cujo f.!eio havia homens de cultura scientifica bastante 
elevada, desterrar ... minto. degrEJdar para fortalezas que ficam no extremo norte 
do 'pa~, comô galés, como crimino~os, indiViduos que eram suspeitos de revolucio-
n11-rios. 
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Vimos o Governo dizer pelo « Diario Official » que podia, deante de uma situação 
revolucionaria. applicar penas; porque o governo não sabia então distinguir as 
medidas de repressão das medidas de penalidade. · 

Vimos o desterro convertido em degredo 
N'um paiz em que tudo se sophisma, em que as disposições constitucionaes 

são filigrana~ que não vale a pena respeitar, é preciso ensinar aos governos, em uma 
lei orclinaria, o que é a medida de desterro. 

O desterro, sabe-o perfeüamente a -Camara, e a propria palavra o diz na sua 
significação technica,. é o afa~tamento da terra. 

O degredo é o afastamento da te~Ta, para lugar certo e determinado em cumpri-
mento de sentença ; não é simplesmente o afastamento do lugar onde o individuo 
commetteu o delicto, se chegou a ser julgado pelo tribunal judiciario, ou onde a. 
sua presença é prejudicial, se se trata de moviinento revoluciona.rio. 

Assiin sendo, o preceito constitucional o;istá rigorosamente observado desde 
que o cidadão, cuja presença parece prejudicial á ordem publica, é afastado qo 
theatro onde s<;i op\3ra o movimento revolucionario. 

Designar outro lugar onde elle deva estar, j á não é do;isterro, já é uma coacção 
maior á sua liberdade, o que a Constituição não permitte. 

O SR. ERIOO COELHO - E' uma distincção sybilin~. . 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Vejamos se é uma distincção sybilina. o illust,e 

Deputado, tão.distincto como é, e sabendo quanto eu prezo as suas relações e quanto 
respeito a sua competencia, permittirá que eu me ache um pouco melhor na minha 
seára do que S. Ex. · 

O SR. ERIOO COELHO - Estou acostumado a l'eceber de toda a commissão o 
diploma de incompetencia. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não apoiado. 
O SR. ERioo COELHO - Neste mqmento acceito de bom grado esse diploma 

das mãos de V. Ex. Como estou inscripto para fallar depois ele V. Ex. terei a honra 
de responder-lhe. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Sabe V. Ex. por que o digo? O Cocligo penal 
antigo estabelecia para os crimes de attenta:do contra o pudor a pena de desterro ; 
e os magistrados, ao lavrarem a sentença deante da respost a do tribunal do jury 
condernnavam o cidadão convencido d11quelle delicto a sahir da comarca onde o 
crime fora praticado. 

A p ena que prohibia, em um certo decurso de tempo, estar naquelle Jogar, era 
uma coacção á liberdade do individuo e uma homenagem de respeito á victimado 
attentado ao pudor. Isto é que era o desterro. 

O que caracterisa o desterro é simplesmente o afastamento do lugar onde o 
individuo commetteu o crime, si se trata de um julgamento perante os tribunaes 
judiciarios ordinarios, ou afastamento do lugar para outro ponto do territorio, si 
se trata. de acto politico que deteminou a decretação do estado de sitio. 

Tudo que não fõr isto, poderá ser um meio termo entre desterro e. degredo; 
mas desterro simplesmente, na significação technica e juridica da palavra, não é. · 

O SR. ERico COELHO - Então ha analogia entre desfloramento e estacl.o 
de sitio? 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não é analogia e eu só posso acceitar este 
aparte como uma phrase de espirito. Estou mostrando a V. E " . qual a significação 
legal e juridica da expressão " desterro '" consagrada pela jurisprudencia de todos 
os tribunaes do paiz em cincoenta annos de existencia politica. 

O· SR. SEBASTIAO DE LAOERDA - Ha outras constituições que são mais claras. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Ora, se a Constituição permitisse ao. poder 

publico usar de outra medida, ella não empregaria a expressão de8terro, mas sim 
degredo . · · · · · 

Deixo de parte o meu honrado amigo representante pelo Rio Grande do Sul, 
convencido, si não de ter conqui~tado a adhesão de S. E.x . ao projecto, pelo menos 
de "ter mm.orado as iras de ,S. Ex. contra o meu radicali$mo. 
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Attenderei agõra a · uma das mais graves questões que podem ser levantadas 
a proposito da elaboração de uma lei de sitio. Ella ahi está nas emendas apresen-
tadas pelo nobre deputado pelo Piauhy, digno membro da commissão especial. 
Senhores, o respeito que costumo tributar áquelles em quem reconheço superiori-
dade .de intelligencia, e sobretµdo dedicação á causa publica, me tolhe neste mo. · 
manto a palavra. 

Se o N. D. não merecesse toda a minha consideração, eu diria que o governo 
dos despotas, o governo das tyranias, tinha em S. Ex. o seu representante neste 
Parlamento. 

O SR. ANisro DE ABREU - Auctoridade forte tem em inim um defensor. 
O SR. AUGUSTO DE FREI'l'AS - A auctoridade forte t em em S. Ex. mn defensor; 

mas auctoridade forte sómente é aquella que tem em tiuas mãos a lei e se faz por 
ella respeitar ; não é aquella a quem se entrega a liberdade do cidadão para della 
usar como entender ; a au('toridade só é forte pela limitação de suas attril.mções e 
pelo respeito aos direitos do cidadão. · ' 

Sim, Srs., dizer que o estado de sitio, esta medida excepcionalmente grave, 
póde produzir os seus effeitos além do dia em que elle cessa ; dizer que as medidas 
de detenção e desterro podem ser usadas pelo Presidente da Republica, e,nvolvendo, 
porventura, nas malhas de ferro innocentes em grande numero, ainda depois de 
restabelecida a segm·ança da Republica, de restamada a Constituição, de investido 
o cidadão na plenitude dos seus direitos ; que esses cidadãos detidos e desterrados 
continuam proscriptos no meio ela liberdade, quando a constituiçã9 está em pleno 
vigor, quando o estado de sitio cessou, e só cessou porque· a ordem publica poU:de 
se manter com o regular funccionamento das instituições, é estabelecer a dictadura, 
a mais terrível de todas, por isso que é uma dictadura irrisoria, n'um periodo norma,! 
de vjda constitucional, por isso q't1e depois de commrmicar o governo á Nação que 
a ordem foi restabelecida, que a Constituição está manti~a, que os cidadãos estão 
no pleno goso dos seus direitos, e~se mesma governo datem pelo tempo que enten-
der os cidadãos, sem sujeitai-os a processo, sem que possam elles invocar a àuctori-
dade judiciaria para serem julgac;Ios. 

Senhores, o perigo desta doutrina ó tanto m aior, quanto vae ferir não só os 
direitos i:ndividuaes senão tamberq os direitos do poder publico. 

O estado de sitià, creando a ~ituação anormal em que a acção do poder Judi-
ciaria é paralysada pela intervenção da auctoridade executiva, não estende os seus 
effeitos além de certo momento. O poder Judiciario, restabelecida a ordem, é 
investido na plenitude dos direito13 que a Constituição estabelece. E se !JSSim é, se 
estas garantias constitucionaes qite ficaram ,suspensas no periodo do sitio, já estão 
restam·adas ,nenhum cidadão pod13rá mais ser julgado sem culpa formada, porque 
se isso acontece, não é só o direito individual que está violado, mas apropria compe· 
tencia do Poder Judiciario para julgar da legitimidade da prisão e processar o 
criminoso. Nem esta doutrina pareça estranha, porque ella está virtualmente com-
prehendida no preceito constitucional. Porque é, senhores, que a Constituição 
estabelece, tratando do estado de pitio, quer decretado pelo poder Executivo, quer 
pelo legislativo, que deve~·á o deçreto da sua declaração marcar o prazo certo, 
definido, limitado, dentro do qual ficarão suspensas as garantias co11stitucionaes? 
E' porque tem implicitamente estabelecido que, chegado o ultimo instante desse 
periodo, a Constituição é, ipso-faoto, restabelecida na · parte do territorio onde foi 
declarado o sitio, e aquelles que foram feridos pela autoridad~ discricionaria do 
executivo no periodo do sitio, são immediatamente investidos em todos 0s seus 
direitos. Não se comprehende, sephores, restam·ação de ordem constitucional a 
r etalho. Não se comprehen,de que ~e diga á Nação que a ordem está restabeleéida, 
que a Constituição está em pleno vigor, e, entretanto, os cidadãos contfnuem 
d etidos pela auctoridade administrativa, sem poderem sequer recorrer ·á auctori-
dade competente para a defeza da sua liberdade. 

Senhores, que situação seria é~ta em que o indefinido do. rnartyrio e do sacri-
ficio fosse elevado á altura de um preceito legislativo? Que situação seria esta em 
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que o cidadão detido por suspeito iria so:ffrer martyrio muito maior que aquelle 
que tivesse sido julgado pela auctoridade competente? Sim: que o cidadão preso 
pela auctoridade competente, julgado, tem o direito de exigir que lhe seja applicada 
a pena estabelecida no codigo. 

Essa pena tem um prazo definido ; elle está soffrendo coacção na sua liberdade 
em virtude de um processo legal, elle sabe que foi o interesse de ordem publica, 
por elle esquecido num momento, que lhe impoz a privação de sua liberdade. Mas 
a.qui não se trata de uma p ena que póde ser applicada depois do reconhecimento 
da culpa, reconhecimento que só se póde verificar em vista de provas ; aqui não se 
trata de um criminoso, trata-se de um suspeito, de individuo que póde ser detido 
sem responsabilidade nos acontecimentos revolucionarias. Quando se trata de 
medida destinada simplesmente a embaraçar a marcha da revolução, esse individuo 
teria de ser detido pela auctoridade do poder executivo, cumprindo pena não esta-
belecida na lei. 

O SR. ANISIO DE ABREU - E' a policia do Congresso. 
O SR. AuausTo DE FREITAS - V. Ex. me perdoe, eu chegarei lá. 
o SR. ANISIO DE ABREU dá um aparte. 
O S1t. AUGUSTO DE FREITAS - A emenda diz : (l~) As leis, Srs., só podem 

traduzir uma necessidade quando ellas se inspiram no bem publico ; só podem 
traduzir a norma de um systema politico, quando ellas obedecem a um preceito .de 
ordem juridica. Está isto na consciencia de todos. 

O nobre deputado estabelece : primeiro, a extensão das medidas de r epressão, 
que só poderão ser applicadas durante o estado de sitio, além da cessação deste. 

S. Ex. quer que essas medidas continuem até o pronunciamento do Ccngresso, 
salvo resolução em contrario elo Poder Executivo. . 

Eu pensava, Senhores, que o nobre deputado entendia que o voto que o Con-
gresso teria de dar, não sobre a responsabilidade criminal desses individuas detidos, 
mas sobre a responsabilidade politica do Presidente da Republica, sobre o modo 
porque usou do sitio, consultando ou não a existencia de uma commoção mais ou 
menos grave, applicando ou não uma medida constitucional, é que iria determinar 
a cessação das medidas de excepção. Mas não é ; a detenção e o dester.ro estão 
dependentes da vontade discricionaria do. Poder Publico. 

O SR. Amsro DE ABREU - Isto é antes do pronunciamento do Congresso. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Logo, o nobre deputado estabelece em prin-

cipio que as medidas permanecerão até o pronunciamento do Congresso. 
O SR. ANrsro DE ABREU - E' o juiz do acto do estabelecimento do sitio quando 

decretado pelo Presidente da Republica. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Segundo (lê) : 
De modo que ficarão esses individuos detidos ou desterrados até o pronuncia-

mento do Congresso sobre o actõ politico do Presidente da Republica ...... .. .. . 

Portanto, não é mais o voto politico do Congresso que irá determinar a cessação 
da medida, mas sim a vontade discricionaria do Presidente da Republica, que póde 
fazer cessar as medidas antes mesmo do Congresso se pronunciar. 

O SR. Amaro DE ABREU - De forma que S. Ex. faz-me um crime por que dei 
ao Poder Legislativo a faculdade de antes elo Congresso pronunciar-se sobre o 
estado ·de sitio elle julgar da conveniencia ou não de cessarem as medidas. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - De modo_ que a conclusão a que "eu posso chegar 
é, que quem decide da continuação ou não das medidas de detenção ou desterro, 
é o chefe da Nação, consultando os interesses de ordem publica ; mas, se elle não 
fizer cessar essas medidas até ó Congresso se reunir, ao Congresso caberá mandar 
sujeitar esses individuas a processo. · 

Mas, senhores, onde é -que está na Constituição a attribuição do Congresso 
mandar processar alguem -a não ser o Presidente e os Ministros de Estado? Onde é 
que está esta attribuição de mandar processar a quem quer que seja por crime de 
conspiração~ 

O SR. ANISIO DE ABREU - Nem eu f.allei nisso. 
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O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Perdão : V. Ex. qiz (lê) : Senhores, este prazo 
é uma coisa singular ; nem eu sei bem que prazo é este. 

O SR. ANISIO DE ABREU - E' quando o Congresso pronuncia-se. . 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - O principio do N. D. é que nenhum cidadão 

poderá ser processado pelo crime de conspiração antes do julgamento do Presi-
dente da Republica, isto é, antes do pronunciamento do Congresso sobre o estado 
de sitio, approvando-o, suspendendo-o, prolongando-o ou reprovando-o, e decre-
tando .a responsabilidade do presidente (apartes). 

Senhores, estudemos com vagar esta emenda do nobre deputado. O julga-
mento desses indivíduos depende, no dizer do nobre deputado, , do pronunciamento 
do Congresso ; ora, o pronunciamento do Congresso não é, nem os nobres deputados 
pretenderam dizer que o seja, sobre a re3ponsabilidade criminal dos indivíduos 
comprehendidos nas medidas decretadas durante o estado de sitio (apoiados); o 
Congresso. nada tem de ver com esses indivíduos, cumprindo-lhe apenas verificar 
se o Presidente deteve ou desterrou; quem for innocente será absolvido, quem for 
criminoso será condemnado. 

Imaginem os nobres. deputados, que não se trata de uma conspiração ou rebe-
lião, que p,oz em risco a segurança da Republica, e sim de um sin1ples movimento 
sedicioso, isto é, de um crime definido em lei, mas em que, não perigando embora 
a ordem publica, o Presidente declarou o estado de sitio, suspendeu as garantias 
constitucionaes, deteve a v·arios indivíduos; o Congresso póde responsabilizar o 
presidente da Republica por ter . usado mal das attribuições, por não ter declarado 
o estádo de sitio em momento conveniente, quando o interesse publico o aconseJ.-
hava, por ter visto um perigo á Republica, quando elle não existi&, para reter em 
carcere esses indivíduos sediciosos, que serão egualmente responsabilisàdos e puni-
dos criminalmente. Aqui está um caso em que o Presidente da Republica é respon-
sabilizado e o ciâadão sedicioso rtambem responsabilisado. 

Póde haver ainda o caso em que o Presidente da Republica não seja responsa-
bilisado por se tratar de um crirr1e de conspiração, que poz em risco a segurança da 
R epubüca, e, entretanto, os cida,dãos serem responsabilisados ; e póde dar-se &inda 
o caao, como já succedeo, de não serem tambem responsabilizados ·os cidadãos por 
não se· ter apurado contra elles a prova criminal sufficiente para a applicação da 
pena. 

Senhores, em que é que depende a apuração da responsabilidade criminal de 
um cidadão, do 'voto político do Congresso sobre o acto do Presidente da Republica? 

Não se vê que as jurisdicções são diversas e differentes os tribwmes, que um 
tribunal é político e só cogita do modo pelo qual o Presidente da Republica usou 
daquella attribuição, isto é, da apreciação da situação politica do momento, para 
saber se era ella de ordem a pôr em risco a segurança da Republica e mais ainda 
da natureza das medidas por ell13 tomadas, sem entrar na apreciação da responsa-
bilidade criminal de um individµo detido ou desterrado, e o outro é judiciario, a 
quem não cabe mais julgar dos 'l'ctos do Presidente da Republica, porque elles são 
legaes desde que tenham sido pritticados dentro do estado de sitio, senão sómente 
da responsabilidade criminal do <:idadão pelo crime de conspiração? 

Se o N. D. pelo Piauhy ac~a que a continua.ção destas medidas' de excepção 
além do estado de sitio é uma m13dida de ordem publica, se S. Ex. acha que a pre-
sença desses indiriduos detidos, flO theatro dos acontecimentos donde foram afas-
tados, é um perigo para a segurança da Republica, então eu direi a S.' Ex. que a 
ordem publica não está restabeljlcida, que a segurança, da Republica não é uma 
realidade... -

O SR. 'ANISIO DE ABREU - V. Ex. quer que. soffra toda uma população, quando 
esta população póde se ver livre pelo afastamento de quatro ou cinco indivíduos? 

O SR. AUGUSTO DE F:&EITA~ _:_ ... a Republica .. não está segura, os poçleres 
publico~ não estão funccionando régularménte, e se esta é a situação do paiz no 
momento, o estado de sitio deve continuar par~ que esses indivíduos não possam 
voltar ao theatro dds acontecimentos, nem reclamar a intervenção da auctoridade 
judiciaria. 
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Más se os chefes do movimento estão detidos ; se os documentos do crime 
cahiram em poder do governo ; se as medidas de policia política foram tomadas a 
tempo ; se tudo está no meio revolucionario em uma anarchia em que ~a elementos 
já não se podem unir para conspirar contra o gove.rno; se o governo está forte ; 
se a Republica está salva ; o estado ele sitio é suspenso, para que entre em acção 
o poder judiciario na sua nobre e p acifica funcção de punir os criminosos. 

Disse porém o N.D. «Deve-se então t er toda uma população debaixo do est ad o 
de sitio por causa de 4 ou 5 indivíduos? " 

Senhores, eu nã o comprehendo que uma alma liberal, um espírito sincera-
mente republicano, v eja no sacrificio do direito de um cidadã o alguma cousa de 
menos respeitavel que o sacrificio de uma po_pulação intefra; o direito tanto é 
resp eitado em um só cidadão quanto em uma população ; a dict adura rüi o é menos 
dictadura por pezar sobre uma n ação, do que por t er nas masmorras, preso, um 
cidadão a quem se nã o póde extender a mão protectora da just iça. 

V. E x. soffre nos direitos de representante d a N ação desde que o ultimo elos 
cidadãos do seu estado estiver detido sem culpa formada p or ordem do poder exe-
cutivo ; se esta fraternidade escripta na nossa bandeira é uma verdade na R epublica 
devemos concordar em que o sacrificio de um só dos nossos semelhantes é o · sacri-
ficio do nosso direit o. 

O SR. ANISIO DE ABREU - Eu não quero que sejam confundidos suspeitos 
com culpados. 

O SR. AUGUSTO DE 'FREITAS - E quem é competente para differencialos; é o 
executivo? 

o SR. ANISIO DE ABREU - Suspeito não é culpado. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - O suspeito soffre a coacção em sua liberdade 

pela medida de detenção ou de desterro sem culpa formada. A sua punição, deixe-
me usar desta expressão, a sua punição está na coacção á sua liberdade, na prisão 
arbitraria dectetada pelo executivo, sem que elle possa invocar o auxilio da aucto-
rid11de judiciaria p elo habeas- corpus ; mas depois de restabelecida a constituição 
e restaur11elas as garantias, manter um cidadão em prisão, é negar a liberdade, é 
affirmar que a constituição é uma mentira codificada. 

O SR. Amsro DE ABREU - E' que V. Ex. faz do estado de sitio um fim quando 
elle é i.lm m eio. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - E u sómente não quero a punição de a lguem ; 
faço delle um fim e faço um meio, por isso só lhe concedo as attribuições de natu-
reza transitoria, qu aes a detenção e o desterro. Se eu quizesse t er nas mãos elo 
Presidente da Republica os cidadãos depois de restaurada a Constituição, eu faria 
elo estado de sitio um fim para a punição. 

Para quem tem o espírito educado n 'esta escola liberal, para quem ama ver-
dadeiramente a liberdade, porque eu não creio muito nos democrataã feitos ... 

O SR. Emco CoELHO - E eu ainda menos nos de ultima hora. 
Ü SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não sei se os de ultima hora t em proya<lo 

melhor n a historia do que os jacobinos de todos os tempos. A historia política da 
França ahi está mostrando o que farão aquelles jacobinos, que viveram apregoando 
a 1iberdade em toda a parte e acabarão pela violen:cia de que fizeram a sua ban-
deira, não para a salvação d a Republica mas para a conqµista do poder. 

Eu dizia que era um verdadeiro soffrimento para um espírito que se educou 
em uma escola liberal e que não sente o progresso senão na extensão dos direitos 
individuaes, ver no seio de um Congresso Republicano, em plena democracia, 
affirmadas doutrinas que o Imperio repelliu naquelles tempos nefastos, que poderia 
tambem chamar criminosos, se essa expressão já não estivesse tão gasta pelos 
republicanos, desde 15 de Novembro. 

O n. d. quer que essas medidas vão além da cessação do estado de sitio, e , 
entretanto, quando a lei de 1831 (já lá vão 60 annos) creou tribunaes militares de 
e~cepção para o julgamento dos impiicados nos movimentos revolucionarios, e 
ampliava a su a competencia paro, o julgamento dos civis em casos especiaes, o 
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Imperio, pela voz auctorizada do espirito mais conservador deste paiz; Bernardo 
Pereira de Vasconcellos, pela voz auctorizada de militares distinctos e de altas 
patentes do exercito, dizia ao rei : a nossa missão está cumprida, nós não podemos. 
cessado o estado de sitio, continuar a exercer funcções de tribunal de excepção ; 
até aqui tmhamos competencia, porque, no entender dos. vossos reapresentantes, 
a auctoridade judiciaria não podia agir; mas, hoje que a Constituição é restaUTadá 
e que a ordem publica é restabelecida, todo cidadão tem o direito' de. ser julgado 
pelo seu juiz, deante de um tribunal regularmente organizado. 

Alli tratàva.se de julgamento deante de um tribunal organizado ; aqui, o n. d. 
não quer o julgamento do cidadão implicado em movimento revolucionario, por 
tribunaes de excepção que poderiam ter um arremedo de regular organização ; 
S. E·x. quer a dictadura do poder executivo, mantendo cidadãos no desterro e nas 
cadeias, sem julgamento e sem processo, até que o Congresso se reuna, ou até que 
a vontade soberana do chefe da Nação, entenda compadecer-se delles, sem que 
possam pleitear o direito de demonstrar a sua innocencia, sem que possam sequer 
receber dos tribunaes de justiça a pena que devem cumprir! Que é mais grave? 
Que era mais liberal ? 

O SR. ANrsro DE ABREU - O n. d. está phantasiando, porque eu não sustento 
t,aes idéas como hei de mostrar. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Dizer que o poder executivo, depois de cessado 
o estado de sitio, póde ter presos ou em desterro esses cidadãos, não é dizer que 
temos a dictadura organizada? 

O SR. GLYCERIO - O estado de sitio não é inconstitucional. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - O estado de sitio não é inconstitucional e as 

medidas dentro delle tomadas são constituci.onaes ; mas cessado o estado de sitio, 
essas medidas, que eram legitimas, 'tornam-se illegitimas, desde que é restaurada 
a constituição e o cidadão não f>óde mais soffrer essa detenção. O n. d. diz que a 
prisão, por isso mesmo que foi effectuada dentro do estado do sitio, póde con-
tinuar mesmo .depois de cessado elle, e a acção do poder executivo sobre esses 
individuos continua a ser legal '( constitucional, porque ao tempo em que foi feita 
a detenção era ella uma medid!Ji legitima. 

Senhores, o crime tem diversas phases na sua elaboração ; e a acção do poder 
publico precisa de dous elemell'pos, para ser legitima : 1° a sua definição na lei ; 
2° o momento da acção. A decl!Jiração do sitio é attribuição tanto do poder legisla-
tivo como do poder executivo; mas para que o uso desse direito seja constitucional, 
quando declarado o sitio pelo poder executivo, é preciso attender-se, antes de tudo, 
ao momento em que o poder exeicl\tivo declarou o sitio, a situação política do paiz, 
a natureza do movimento revolucionario, os elementos de que se compunha essa 
revolução, para, estudando a natureza delles, saber se se tratava de grave commoção 
intestina, que punha em perigo a vida da Republica. Se o uso dessa attribuição 
por parte do poder executivo só é constitucional, quando dadas essas circumstan-
cias que a legitimam, se o Presidente da Republica é responsavel perante o Con-
gresso, quando declara o estado fie sitio fóra desses casos definidos na lei, tambem 
mantendo na prisão cidadãos ·d eipois de cessado o estado 'de sitio, e restaurada a 
ordem publica e constitucional, e1Jtá elle exercendo attribuição que não lhe compete. 

Se isto 1ião é uma illação dps preceitos constitucionaes, eu não comprehendo 
a disposição constitucional. 

o SR. ANISIO DE ABREU - Hei de explicar e o n. d. ha de dar-me razao. 
o SR. AUGUSTO DE FREITA~ - Pelo meu estado de fadiga, sou obrigado a 

Ftão descer á apreciação das outras emendas apresentadas pelo n. d., emendas cuja 
condemnação decorre legitimamente das considerações por mim feitas sobre o 
ponto capital, em torno do qual ~iram todas ellas. 

Tenho necessidade de dirigir-me neste momento ao honrado deputado pela 
Bahia, meu digno companheiro qe commissão. 

Antes de analysar os argumeintos ádduzidos por S. Ex. no sentido de demons-
trar que a reunião extraordinari11 do Congresso, trinta diae depois da declaração 
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do sitio pelo poder executivo, era inconstitucional, tomo em consideração os á,rgu-
mentos produzidos no intuito de criticar o projecto elaborado pela Commissão. 

Disse S. Ex. que o proje.cto é incompleto em alguns pontos e que nã·o offerece 
remedio para certas situações. · 

Assim é que, criticando o art. 3°, se não me falha a memoria, onde o projecto 
estabelece ·que durante o período de estado de sitio, o poder exeçutivo por si e pôr 
seus agentes, colherá todos os documentos necessarios para provar a responsa-
bilidade criminal dos indivíduos implicados no movimento revolucionario, detidos 
e desterrados, como tai:nbem que esses documentos serão immediatamente remet-
tidos á auctoridade judiciaria competente, cessado que seja o estado de sitio, diz 
S Ex.: « E os documentos que forem. colhidos depois do estado de sitio? » 

Senhores,não acredito que por outro motivo, senão um lapso, o honrado presi-
dente da Commissão e meu distincto amigo, fizesse tal pergunta. 

S. Ex. sabe que quem diz poder êxecutivo, diz poder administrativo na sua 
vasta e complexa hierarchia. 

E, se o poder executiv_o, pelos seus agentes na.turaes, no período normal deve 
sempre em bem elos interesses da erdem publica, colher todos os documentos que 
possam servir de auxilio á justiça ordinaria, para a demonstração qa responsabilidade 
criminal, de qualquer individuo, qualquer que seja o delicto, cessado o estado de 
sitio,' o executivo continuará a cumprir esse dever normal, orclinario, de colher os 
documentos que, porventura, sirvam, não mais para reprimir qualquer movimento 
revolucionario, porque este cessou, cessado ·que foi o estado de sitio, mas para auxi-
liar a justiça na punição dos criminosos. 

O pensamento do projecto foi fazer o executivo, por si directamente, ou pelos 
seus agentes, colher no período do estado de sitio os documentos que mais tarde 
tivessem de ser remettidos á justiça para a demonstração da responsabilidade 
criminal daquelles indivíduos, ou tivessem de ser trazidos á Camara para mostrar 
que de facto existia uma conspiração cujo plano foi descoberto pelo chefe da nação. 

Cessado o est_ado de sitio, o poder executivo entra no uso legitimo e ordinario 
de suas attribuições, e colherá, se o puder, todos os documentos que sirvam para 
demonstrar a responsabilidade criminal de quem quer que seja. 

Disse ainda o illustre deputacló pela Bahia, que o desterro obriga o cidadão a 
sahir do lugar .. . 

O SR. MILTON - Obriga? 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Sim Btinhor, obriga a sahir do lugar. 
O SR. MILTON - Não foi isso o que eu disse. V. Ex. entendeu mal. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Perdão, eu vou reproduzir as palavras de S. Ex. 

O illustre deputado disse : « o projecto manda que o desterrado saia do lugar que o 
governo designar, indo para outro ponto do territorio; e se voltar? » 

O SR. MILTON - Qual é a sancção penal? 
o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não . acredito que s. Ex. me tivesse feito tal 

pergunta. · 
Então S. Ex. pergunta, qual é a sancção penal? E' o já celebre e repetido engano 

em que muitos estão, e S. Ex. tambem, pensando que no estado de sitio ha sancção 
penal. 

Não se applica pena a ninguem. Se o desterrado volta e o governo entende que 
a sua presença ·no lugar importa uma violação do decreto de desterro, e é prejudicial 
á ordem publica, detel-o-ha em qualquer prisão não destinada a réo de . crime 
commun, como deterá a qualquer outro cidadão. 

O SR. F. GLYCERIO - Ou reconduzil-o-ha. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Ou então fará novamente desterral-b, se assim 

entender. Applicar a pena é que não póde, porque no estado de sitio não se applicam 
penas. 

O SR. MILTON - V. Ex. deve comprehender como foi dita a expressão sancção 
penal. Não era propriamente pena, era o meio reproosivo de que se servisse o governo 
para impedir, que o individuo que tinha sido desterr.ado, voltasse a commetter em 
seguida a mesma falta. · 
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O SR. AUGUSTO DE FREITAS - O governo decidirá. Ou desterral-o-ha novBimcnte 
se assim entender, ou se não confiar mais em que esse individuo irá conservar.se 
no lugar para onde fõr transportado, dete1-o-ha como detem a quem quer que seja. 

Qual é, pois ,a deficiencia do projecto? Qual a pouca segurança que. desta medida 
resulta para os interesses de ordem publica e para o governo? 

Encaro agora a questão mais importante, qual a da inconstitucionalidade da 
reunião extraordinaria do Congresso. 

O Sn. MILTON - Foi sobre isso que apresentei emendas. 
O SR. 'AUGUSTO DE FREITAS - Disse o illustre deputado que a convocação 

extraordinaria de Congresso compete ao ·poder executivo. Logo, conclue S. Ex., a 
retmião extraordinaria do Congresso, estabelecida neste projecto, é inconstitucional. 

O SR. MILTON - Foi um dos argumentos. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Este é o conceito ; a demc;mstração é que foi 

produzida por outros argumentos. 
O SR. MILTON - Afora a inconstitucionalidade do art. ,_ eu mostrei que elle 

tinha outros inconvenientes, e que por isso não podia ser executado em certos e 
determinados ca~!Os. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Ora, a convocação extraordinaria do Congresso 
como attribuição do poder executivo, não é destinada absolutamente para esto 
assumpto de que trata o projecto. 

Convocação extraordinaria do Congresso pelo Executivo só se pode dar quando 
a não reunião do Congresso importe a dictadura do poder executivo. Isto não está 
escripto em lei e nem precisa estar. 

O illustre deputado .sabe ... 
O SR. MILTON - Que onde a lei não distingue, eu não _posso distinguir. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - O illustre deputado sabe que os conceitos legis-

lativos, as prescripções con9titu~ionaes se aprenc!em nas lições dos povos, se apren-
dem nos princípios de direito. 

O SR. MILTON - Exactamflnte por isso eu citei as constituições estrl!-ngeiras, 
cujas disposições podem ser applicadas ao caso. 

O SR. AuGuSTO DE FREITAfl - Assim é que, quando o pa11lamento encerra as 
suas sessões sem votar as leis de rpeios, o executivo deve convocal-o immediatamente, 
porque não deve assumir a dictadura ; assim é que, deante da eminencia de uma 
guerra, quando o executivo tiver necessidade de realizar operações de credito, de 
ordem especial, de crear impo~tos de natureza especial, que o habilitem para a 
emergencia de uma guerra, dev!J convocar o Congresso. 

O SR. MILTON - E' o exec'ttivo sempre ; é uma obrigação moral que elle tem; 
está nos moldes da constituição. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS, - Neste caso, poréin, trata-se de uma attribuição 
que compete por sua essencia, por sua índole, ao poder legislativo ; e como por 
cxcepção, deante da eminencia qe um perigo, que não pode ser conjurado sem uma 
médicla de ordem superior e jmmediata, é o poder executivo que usa dessa 
medida constitucional, de declarar o estado de sitio, sendo, entretanto, obrigado 
a prestar immecliatamente contits ao legislativo ..... 

O SR. MILTON - Logo que se reunir o Congresso. 
o SR. AUGUSTO DE FREITAl3 - que é que poderá impedir o Congresso de se 

reunir extraordinariamente, não para exercer as suas funcções normaes, ordinarias, 
mas para julgar da declaração do estado de sitio, da suspensã-o da constituição 
política? . 

Se ha interesses de ordem puplica que conferem ao poder executivo a attribuição 
de convocar extraordinariament13 o Congresso, interesses de ordem publica iniludi-
veis e muito maiores devem d!Jterillinar a acceitaçãó desta medida da reunião 
extraordinaria do Congresso, trinta dias depois de declarado o estado de sitio pelo 
poder executivo. 

Senhores, vós sabeis perfeit~mente o que é declaração do estado de sitio por 
um chefe de nação que queira se.t' um dictador ; e sabeis qual o periÕdo, pela nossa 
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constituição, em que o poder executivo tem em suas mãos o poder de declarar o 
sitio : é o período de 8 mezes, de 3 de setembvo a 3 Maio do anno vindourQ. 

O chefe da nação póde ter essa nação em suas mãos, sem audienci:a de seus 
representantes, no uso de attribuição que só por excepção lhe compete, por €lStar 
ausente o Congresso durante 8 mezes. E o projecto que pede? E ' que, trinta dias 
depois de declarado o estado de sitio pelo poder executivo, o poder legislativo se 
reuna e tome conhecimento immediato da situação do paiz, da mensagem que o 
chefe da nação lhe dirigir, e então julgue das medidas de repressão, si, porventura, 
já tiver sido suspenso o sitio pelo executivo, o suspende immediatamente, ou o 
approve, deixando que continue, e se dissblva logo depois. 

A fiscalisação do uso excepcional dessa grave medida é feita pelos immediatos 
representantes da nação. E' o concurso do povo de toda uma nação, pelos seus repre-
sentantes, que dá annuencia a essa situação excepcional da suspensão de garantias. 

O SR. MILTON - Mas o Presidente da Republica tambem é representante da · 
nação. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - E ' representante da nação, mas não tem, como 
não tem o judiciario, a attribuição de declarar o estado de sitio, attribuição que .é . 
da exclusiva competencia do Congresso e de que o executivo só pode usar em casos 
especiaes com obrigação de prestar contas ao Congresso logo que este se reunir 

O SR. A. MILTON - Está ahi o correctivo. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS - Mas est e correctivo póde vir tardio,como virá 

fatalmente 8 mezes depois, si o sitio fôr declarado no interregno parlamentar 
de 3 de Setembro a 3 de Maio. E a nação, durante 8 mezes estará sob a pressão 
do estado de sitio, sem que os seus representantes immediatos, aquelles a quem cabe 
sómente suspender a constituição, possam ter voto nessa medida ! A França repu-
blicana, a França da dictadurá constitucional no período do estado de sitio, a 
França da lei· marcial determina, que o Congresso deve reunir-se 3 dias depois de 
declarado o estado de sitio. Alli, onàe ha lei marcial, onde ha tribw:i.aes de excepção 
de nomeação do -Presidente da Republica, mesmo alli a lei estabelece a reunião 
immediata do Congresso 3 dias depois da declaração da lei marcial pelo presidente. 

Ha uma cousa que os nóbres deputados não devem esquecer, a nossa responsabi-
lidade como representantes da nação. Não é hoje que devemos medir essa responsa-
bilidade na contemplação das conquistas liberaes já alcançadas, esquecendo as lições 
que nos dera o passado. O nosso procedimento de hoje ha de ser julgado amanhã. 
Temos a grande incumbencia de constituir as bases do dirc;iito republicano no Brazil. 

E' preciso que saibamos usar bem d as nossas attribuições, fazendo todas as leis 
necessarias para um regular e conveniente desenvolvimento dos preceitos constitu-
cionaes, para o r~gular funccionamento das instituições. Se o que estamos fazendo 
é firmar o direito constitucional da R epublica, qual o principio que nos embaraça 
para determinar essa reunião extraordinaria do Congresso, não para legislar, mas 
para tomar conhecimento dessa situação política do paiz, situação tão grave que 
determinou a suspensão das garantias dos cidadãos? 

Si essa attribuição é essencialmente legislativa, e só por excepção cabe ao execu-
tivo, a medida uni.ca capaz de conter uma dictadura que possa apparecer no hori-
zonte da patria é a reunião extraordinaria do Congresso, 30 dias após a declaração 
do sitio. 

Dispenso-me de entrar na apreciação de outras considerações feitas pelo nobre 
deputado em apoio das suas emendas, pois que me pr,eoccupava principalmente 
a constitucionalidade deste preceito estabelecido no projecto. 

Quanto é impossibilidade da reunião, ella não se dará nem mesmo no ultimQ 
anno da legislatura, como fez crer o n. d.., porquanto, senhores, a eleição é um facto 
complexo que começa pela deposição da chapa na urna e termina pela apuração 
dos votos e expedição do diploma. Então é que a eleição está completa, o que con-
firma a constituição só conferindo as immunidades parlamentares aos deputados 
diplomados. Emquanto, pois, o representante não tem o seu diploma, o Congresso 
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anterior, o Congresso legitimo, é que deve ser convocado pelo poder executivo, e que 
se reunirá extraordinariamente para tomar conhecimento do estado de sitio, inde. 
pendente de convocação. 

Se não, eu perguntaria aos nobres deputados : se o poder executivo convocasse 
o Congresso extraordinariamente para o dia 10 de Novembro; que Congresso se 
devia reunir? 

O SR. Mu.TON - O novo eleito. 
O SR. AUGUSTO DE FREITAS -Antes de diplomados os representantes da nação 

não se podia elle reunir bem sabe o meu nobre amigo. 
Sinto-me fatigado, Sr. Presidente, e só me resta agradecer a V. Ex. e aos nobres 

deputados a generosa attenção com que me ouviram. Termino as minhas considerar-
ções, affirmando apenas que o meu voto nullo no seio da Commissão, como seu rela-
tor, (não apoidos) tem um só valor, qual o de uma convicção sincera, de um desejo 
firme de formar a Republica, não em beneficio da auctoridade, senão em bem do 
cidadão ; elle traduz, devo dizei-o, porque esta tribuna não permitte reservas, receios 
muito serios da desordem e da tyrania nos dias futuros da Republica, se a tempo 
não votarmos leis que, sem enfraquecer a auctoridade, garantam a liberdade do 
cidadão e o respeito aos seus direitos pela supremacia da Constituição (Muito bem, 
muito bem. O orador é muito felicitado) 

SESSÃO DE 4 DE OUTUBRO. 

O Sr. Medeiros e Albu1uerque vem justificar em poucas palavras duas 
pequenas emendas. 

A primeira é uma questão 4e detalhe, que eeria naturalmente resolvida pelos 
Regim~ntos das duas Camaras, mas que, em tempos 

3a discussão anorm11es, deante de minorias facciosas ou de maiorias 
dispostas a porem obstaculos ao Poder Executivo sem, 

do projecto. comtu40, tomarem a l.'esponsabilidade dos seus actos, -
poderier constituir por si só a destruição de toda a lei, ora 

em discussão. 
Com o Congresso em funcçqes, comprehende-se que, si o Poder Executivo pre· 

cisar da decretação prompta do estado de sitio, é necessario que ella seja dada ou · 
negada immediatamente. 

Pelo Regimento actual, qu13 não cogita do caso, essa decretação demandaria 
pelo menos quatro discussões nas duas Camaras. 

No Senado, o Regimento nã0 trata do encerramento de discussões : uma pequena 
minoria póde, portanto, alongar indefinidamente qualquer debate, tornando assim 
inopportuna a medida. _ 

Na Camara, dado que só se póde encerrar a discussão quando sobre o assumpto 
fallaram dous oradores, - dous oradores podem-se encontrar que propositalmente 
alonguem-se por horas e horas, tratando-se aliás de uma questão em que os minutos 
podem importar no triumpho ou, na del'!"ota de uma sedição. 

A commissão previu em pa~·te essas objecções, tanto assim que estipulou dever 
a declaração de sitio ter apena11 uma discussão. 

Não é, porém, bastante. Pelp seu caracter de urgencia, é preciso que essa medida 
possa ficar completa em ambas /l'S casas do Congresso dentro de um dia - ou para 
ser concedida, ou para ser negacl,a. 

Dahi a emenda que o orado11 propõe e pela qual o assumpto tem de ser .immedia· 
tamente discutido e votado denvro do periodo normal das sessões, que é para cada 
Camara de quatro horas. Resta aos Regimentos disporem por quanto tempo cada 
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orador póde uzar da palavra dentro dessas quatro horas. Deixar-lhes, porém, o arbí-
trio de alongar as discussões, de prolongar as sessões, de adiar o assumpto - é inad-
inissivel. Os Regimentos são obras das maiorias de momento, variam de Camara a 
Camara ; é necessario, em assumpto tal, dar mais fixidez. De resto, é a regra que 
em assumpto de tal magnitude o processo parlamentar fique consignado na Consti-
tuição ou nas leis. E' assim que o veto tem um processo constitucional e que todos 
os tramites regimentaes da responsabilidade presidencial estão prescriptos na respec-
tiva lei. 

A segunda emenda que o orador apresenta é muito mais importante : trata-se 
do exame dos actos praticados pelo Poder Executivo durante a vigencia do estado 
de sitio. 

Na Constitui~ão não ha em artigo algum clausula expressa que obrigue o Presi-
dente da Republica a sujeitar s~melhantes actos á approvação do Congresso : o 
art. 80 obriga-o apenas « a relatar motivando-08 ». Foi por isto que o illustrado depu-
tado Leovigildo Filgueiras já sustentou a idéa de que a approvação ou reprovação 
eram desnecessarias. 

A idéa é defensavel. Mas a praxe (pois que infelizmente já existem praxes a 
respeito de estado de sitio) tem estabelecido que, si o Presidente é obrigado a relatar 
os seus actos, essa obrigação deve ter algum fim e esse fim só póde ser a approvação 
ou reprovação. 

Chega, porém, a vez do orador inquirir : para que approvação ou reprovação 
sinão para ver si q Presidente deve ou não ser processado? Não se veem outros 
motivos, outras vantagens na medida. Nesse caso, - e é ahi que intervem a emenda 
do orador - não se comprehende o que tem a ver o Senado com approvação dos 
actos commettidos pelo governo durante o estado de sitio. 

Os documentos (diz a lei ) teem de virá Can;iara; esta depois de examinal-os, 
ou approva ou reprova os actos. Si reprova deve iniciar o processo do Presidente, -
o que é attribuição sua, privativa. Si approva, o que vão os documentos fazer no 
Senado? 

Pouco importa, o que elle possa resolver. Si tambem approvar, não faz mais que 
confirmar o que decidiu a Camara. Si reprovar - que sancção tem esse voto, uma 
vez que só á Camara póde caber a iniciativa do processo e a Camara acaba de aflir-
mar o seu applauso aos actos que o Senado reputa criminoso ? 
· Objectar-se-ha que o Senado póde ver documentos novos, achar crimes ineditos? 

Não ; porque os documentos que elle examinar teem de transitar primeiro pela 
Camara. De mais, comprehende-se bem que o voto em tal caso tem um caracter 
essencialmente político e que, examinados os actos em uma Assembléa de 200 repre-
sentantes da Nação, é impossivel que todos os pontos bons ou máos não tenham sido 
arguidos, debatidos, examinados - antes de irem para o Senado. 

A discussão µa segunda Casa do Congresso será apenas um prolongamento 
de agitação perfeitamente inutil, perfeitamente esteril, sem sancção pratica. 

Si por acaso algum senador soubesse qualquer facto criminoso não discutido 
pela Camara, não precisava esperar a analyse dos actos do estado de sitio. 

A qualquer tempo, poderia levantar a accusação, que seguiria então os tramites 
normaes marcados na lei n. 27, de 7 de janeiro de 1892. 

O voto collectivo do Senado na questão cio sitio não daria nem mais nem menos 
valor effectivo a essa accusação. 

E' para supprimir essa complicação inutil que o orador manda á Mesa sua 
emenda. 

Ella não fere á Constituição de modo algum. Examinadas todas as disposições 
que tratam do assumpto, vê-se que o n. 21 do art. 34 dá ao Congresso a attribuição 
de conceder, negar ou suspender o estado de sitio pedido ou decretado pelo Executivo. 
Para tal medida, assiin como para a decretação por sua propria iniciativa, é bem de 
ver que são necessarios os tres ramos do Poder Legislativo, Camara, Senado e Presi-
dente. 

A emenda do orador não altera tal cousa. 
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O n. 15 do art. 48 nada tem c·om esse ponto de vista. O § 3° do art. 80 não falia, 
como já se viu, em approvação ou reprovação e sim em simples exposição. Mas si 
essa exposição deve-se admittir como subentendendo applauso ou condemnat;ão, é 
necessario considerar o que dispõem os arta. 53 e 54 da mesma Constituição e a 
lei n. 27 sobre responsabilidade presidencial. 

O orador suggere ao espirita de seus collegas esse ponto de vista e excusa-se 
de não insistir. (Muito bem). 

São lidas, apoiadas e postljS conjunctamente em discussão as seguintes emendas.; 
Ao projecto n. 96 de 1895 : 
Substitua-se pelo seguinte o § 2° do ar't. lº : A resolução do Congresso será 

considerada em ambas as casas do mesmo, como ma:teria urgente, preterindo qual-
quer outra e terá apenas uma só discussão encerrada dentro do prazo normal da 
sessão em que for encetada. 

Substitua-se pelo seguinte o § 3° do art. 6° : Tendo cessado o estado de sitio por 
acto do Poder Executivo ou'pela terminação do prazo ou ainda sendo suspenso pelo 
Congresso, a Camara, examinando todos os documentos e informações offerecidas 
pelo Poder Executivo, verificará si houve oú não violação da Constituição ou da 
presente lei, promovendo no primeiro caso a responsabilidade de quem de direito. 

Substituam-se no § 5° do art. 6°, as palavras - na Camara - por - immedia: 
tamente - e cada um dos ramos do Congresso - por - a Camara. 

S. R. ~Sala das sessões, 4 de outubro de 1895. - lVIedeiros e Albuguerque. 

O Sr. Seba.stião de Lacerda - diz que o projecto elaborado pela Commissão 
Especial para regular o art. 80 da Constituição obedece aos preceitos desta, conci-
liando os direitos individuaes com os interesses de ordem publica. 
· Não quer filiar-se á escola ou systema que se afiaste da lei fundamental, dos 
princípios que devem reger todqs os povos livres. 

Na emergencia de uma ag~essão estrangeira ou commoção intestina a autori-
dade deve ser armada de todos t>s recursos para restabelecer a ordem ; mas os cida-
dãos não devem ficar expostos si-os caprichos, a:os abusos do governo. 

Tem ouvido qualificar o projecto de anarchista ao passo que outros deputados 
entendem que elle ultrapassa os limites constitucionaes, permittindo o confiscó; 

Na 2a discussão do projecto fez ver que o estado de sitio, a que se refere o art. 80, 
não se confunde, por sua natur13za e j:>or seus limites, com a suspensão do habeao-
corpus. 

o estado de sitio é mais amplo, comprehende todas as garantias que affectão 
a ordem publica. 

Quaes as garantias que se suspendem com a declaração do estado de sitio? 
O § 1° do art. 3° as especifica : ~ão todas as concernentes á liberdade individual, ao 
domicilio do cidadão e á proprilldade. 

Lê disposições das Constitµições da Hollanda, Prussia, Austria, e Hespanha, 
que mencionão as garantias que podem ser suspensas, quando a segurança do estado 
e circumstancias extraordinarias o exigirem. 

Em que casos o estado de stt io póde ser declarado pelo Congresso ou pelo Presi-
'dente da Republica? 

O projecto tratou de deixaf bem claro este ponto. 
Lê a emenda do nobre deputado pelo Piauhy, o Sr. Anisio de A,breu, e observa 

que não dá uma noção da « commoção intestina », d a perturbação da ordem interna 
que torne necessaria a suspensão das garantias. 

O projecto exige que o moyimento; a perturbação, seja grave e extensa, e que 
sejam inefficazes os meios ordiqarios para debelal-a, defficientes ou improficuos os 
meios communs de segurança . 

. Cumpre que o perigo seja irnminente, que a autoridade publica não possa conju-
rai-o pelo exercicio regular de Stfas attribuições. 

Observa que, em face do art. 80, é inadmissível a distincção do estado de sitio 
politico e "atado de sitio militar, feita ·pelo Sr. Leovigildo Filgueiras. 
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Aquelle artigo equiparou os dous factos-aggressão estrangeira e commoção 
intestina - para ligar-lhes os mesmos effeitos. 

Uma lei especial que commettesse o processo e julgamente dos individues deti-
dos na-vigencia do estado de sitio a Tribunaes especiaes, ajuizes militares viria sacri-
ficar o pensamento constitucional, alterar profundamente . o instituto creado pelo 
art. 80. 

Diz o orador que, pelos arts. 77 e 60 letra Ida Constituição, os crimes militares 
commettidos por militares são julgados por Tribunaes ou juizes especiaes e os crimes 
políticos são affectos ao conhecimento dos juizes ou Tribunaes communs. Portanto, 
os crimes políticos não são equiparados aos crimes militares A unica excepção á. 
disposição constitucional que manda subme'tter os cidadãos aos seus juízes naturaes 
é a do referido art. 77. 

Não existe motivo político para suspender a acção, o curso regular da justiça 
ordinaria. 

A emenda do Sr. Ferreira Pires, conferindo ao Congresso ou ao Presidente da 
Republica a fáculdade de cc promulgar a lei marcial no caso de invasão estrangeira 
actual e presente, ou de gravíssima commoção intestina », amplia as disposições 
da lei n . 631 de 18 de setembro de 1851, denominada a lei« corta cabeças. » 

De facto, a lei de 1851 declarava que no caso de «guerra externa" seriam jul-
gados pelos juizes ou Tribunaes militares os paisanos que commettessem, no legar 
em que se effectuavam as operações militares, algum dos crimes especificados no 
art. lº, a s~ber: espionagem, sedução de praças afim de desertarem para o inimigo, 
e penetração nas fortalezas pelos legares defesos. Conseguintemente, a lei privava-
os dos juizes ordinarios, porque elles haviam tomado o caracter de « inimigos ». 

No art. go autorisava o governo a uzar de medidas preventivas, fazer sahir dos 
lagares em que « a sua presença fosse perigosa>>, a todos aquelles que ahi não tivessem 
domicilio, e mesmo os que tivessem, si a necessidade das operações militares o exigisse 
e (( só emquanto C!,urasse essa necessidade. l) 

Os paisanos que commettessem outros crimes referidos nos §§ lº, 2°, 3° e 4°, 
seriam presos e julgados na fórma da lei n. 562, de 2 de julho de 1850. 

Ora esta lei declarava que os juízes municipaes tinham c.ompetencia para o 
processo até pronuncia inclusive : do julgamento eram incumbidos juízes de direito. 

A declaração do estai:l.o de sitio não suspende o imperio da Constituição, não 
confere ao Presidente da Republica a faculdade de decretar a lei marcial : suspen-
dem-se apenas as garantias individuaes, incompatíveis com a ordem publica, e não 
a lei fundamental, os poderes que ella estabelece. 

Os que afirmam que a creação dos Tribunaes de excepção para o julgamento 
de todos os indivíduos implicados nos acontecimentos que determinaram o estado 
de sitio, é uma consequencia necessaria deste, querem implantar disposições que não 
respeitam os princípios constitucionaes. 

Seria transformar a suspensão de garantias, que é um recurso constitucional 
extremo, que se inspira na lei de salvação publica, em um apparelho de oppressão 
ou tyrannia, em uma ameaça ás liberdades publicas. · 

De que natureza são as medidas autorisadas. na vigencia do estado de sitio? 
Meramente administrativas ou policiaes. Não se deve confundir a acção do Poder 
Publico com a acção dos juizes e Tribunaes ; aquelle detem ou desterra, uza de 

· medidas de excepção, não desempenha funcções judiciarias que competem aos juízes 
que a Constituição quiz garantir aos cidadãos, ou aos Tribunaes militares nos casos 
expressamente definidos no art. 77. 

Refere-se ás immunidades dos deputados ou senadores,combatendo a parte final 
da emenda do Sr. Anisio de Abreu ao § 4°, art. lo do projecto. 

Diz que as immunidades não constituem um privilegio pessoal, são essenciaes 
para o desempenho do mandato legislativo, são condições de independencia e sobe-
rania do Congresso Nácional, prerogativas de um dos poderes políticos da Nação; 
o estado de sitio não as suspende, attingindo apenas as garantias ou direitos indivi• 
~~ ' 
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Ao Congresso compete privativamente declarar o estado de sitio, e este acto 
não depende de sancção ; na sua ausencia, no interregno parlamentar essa attri-
buição póde ser exercida pelo Presidente da Republica, mas em semelhante caso 
o acto da declaração do sitio ou as medidas de excepção teem de ser sujeitas á 
approvação do Congtesso Nacional, nos termos do art. 34, n. 2 e art. 80 da Consti. 
tuição. 

Ora, o Congresso póde funccionar na vigencia do estado de sitio para exercer 
semelhante attribuição, devendo o senador ou deputado ficar ao abrigo de quaes-
quer medidas de excepção. O contrario seria proporcionar ao governo um meio 
de ageitar maiorias ÓU de impedir a reunião do Congresso, seria annullar comple-
tamente a intervenção deste quando forem suspensas as garantias constitucionaes. 

Diz-se que na hypothese de uma commoção intestina está em jogo a salvação 
da Republica, que impera a lei suprema da necessidade e não é admissivel que se 
conservem immunes os representantes da Nação, que se revoltam ou tomam parte 
no movimento; mas observa o orador, o deputado ou senador não está isento de 
responsabilidade, póde ser preso em flagrante, porque os crimes que dão logar á 
suspensão de garantias são crimes inafiançaveis. ' 

Allude á emenda substitutiva do art. 2° lettra B do projecto, apresentada 
pelo illustre deputado pelo Piauhy. Diz que nenhuma acção terá o governo contra 
o individuo que não se retirar para " logar determinado» em paiz estrãngeiro. 

O projecto limitou-se, por esse motivo, a declarar que o paciente poderá reti-
rar-se do paiz " com assentimento do governo. » 

Restabelecidas as garantias constitucionaes, devem cessar as medidas de 
excepção ; os cidadãos detidos e implicados no acto revolucionario serão entregues, 
postos á disposição das autoridades judiciarias para serem processados e julgados, 
na fórma da lei.· 1 

O nobre deputado pelo Pi11uhy offereceu emenda em que declara que • a ces-
sação do estado de sitio não ac~i.rreta a cessação das medidas de prevenção e repres-
são a que houver dado logar : \JStas permanecerão até ao pronunciamento do Con-
gresso, salvo resolução em contrario do Poder Executivo » 

E' uma doutrina falsa e pe;rigosa que attenta contra principios .constitucionaes. 
· A conservação da ordem e a estabilidade do governo não pódem justificar 
actos que a lei não autorisa. E~ta não permitte o arbitrario. 

A suspensão de garantias é um remedio politico extremo, como o orador já 
fez ver, contra um mal politico extremo ; estendel-a além das necessidades que a 
motivaram será contribuir par11- o anniquilamento da liberdade, dos direitos indi-
viduaes. 

Na prdem privada a lei pune todos os attentados contra a vida, as violencias 
ás pessoas, mas justifica o actq, si foi perpetrado em defeza propria, para repellir 
uma aggressão injusta e grave. Quando cessa o perigo o individuo não repalie uma 
violencia actual, incorre forçosamente na responsabilidade pelas violencias, pelas 
offensafi que houver praticado. 

N i:i ordem politica applica:t;n-se os mesmos principios ; a lei suprema da neces-
sidade, a defeza da ordem inte11na ou externa seriamente ameaçada por uma com- . 
moção intestina, autorisa a- sU?pensão das garantias, que serão rest auradas logo 
que desapparecer o perigo. 
· Conservar presos os individuos suspeitos, subtrahil-os, depois do estado de 
sitio, aos seus juizes naturaes, é exercer uma violencia. O Poder Executivo não 
qualifica crimes, não exerce funcções judiciarias, não processa nem julga delin-
quentes. 

A acção do Poder Judiciario é independente da acção. do governo. 
Assim : os juizes ou Tribunaes podem considerar não provada a responsabili-

dade criminal doa indivíduos qµe foram detidos durante o estado de sitio, não 
obstante o Congresso ter approv:ado os actos do Presidente da Republica; ou con-
demnar os acousados e o Congr11sso não approvar as medidas de excepção. 

A doutrina consagrada na emenda torna possíveis os mais serios abusos ; 
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modificará os direitos individua.as, expondo-os á prepotencia, ás paixões dos que 
exercem a administração publica. 

Não devemos admittir que, sob o pretexto de salvaguardar os princípios de 
ordem, se legalisem excessos ; que haja indivíduos postos fóra da acção da lei e da 
justiça, presos indefinidamente sem processo. Cumpre entregal-os ás autoridades 
competentes para julgal-os segundo as fórmas que forem estabelecidas para asse-
gurar o castigo dos criminosos, dando-lhes ao mesmo tempo todos os meios e recur-
sos de defesa. 

Em pleno regímen constitucional não se deve suspender a acção dos orgãos 
do Poder Judicia.rio. 

O governo sequestra preventivamente os suspeitos e, si responsabilidade cri-
minal é constatada pelos documentos colhidos, entregue-os, depois de restabele· 
cidas as garantias, ás autoridades judiciarias. 

O estado de sitio deve, em summa, ser regulado nos termos definidos no art. 80, 
que estabeleceu precisamente as attribuições do governo, os casos em que podem ser 
suspensas as garantias, e determinou as medidas de excepção. 

E' um recurso político que tem por fim, na phrase de um publicista, a omni-
potencia da Constituição, nunca a omnipotencia de um homem. (Muito bem; 
muito bem.) 

Fica ,a discussão adiada. pela hora. 

SESSÃO DE 5 DE OUTUBRO. 

O Sr. Anizio de Abreu vem á tribuna defender as emendas que apresentou 
ao projecto que regulamenta o estado de sitio. 

Membro da Commissão Especial, comprehendeu desde o começo as difficul. 
dadas da sua posição deante de seus companheiros. Tinha idéas manifestadas 
sobre a ma.teria, em contrario da maioria da commissão e cumpria defendel-as. 

Foi seu objectivo na collaboração da lei do sitio fazer desta uma lei de defesa 
do Poder Publico, ao passo que o projecto em sua opinião, acautela e salvaguarda, 
de preferencia, os direitos dos elementos anarchicos, dos que coagem a autoridade 
a tomar a defensiva, dos que determinam a necessidade das medidas excep-
cionaes. 

Não considera, como se tem procurado mostrar, a ordem e a liberdade como 
causas que se repugnem e mutuamente se annullem - ao contrario, ellas se iden-
tificam e se completam. 

Não são, na expressiva imagem de Buske, animaes ferozes, de especies differen-
tes, que encerrados na mesma jaula, se entredevoram raivosos. 

Combate o que chama prejuízo de desconfiança contra a autoridade, a ten-
dencia para enfraquecel-a e amesquinhal-a. 

Analysa a vida da Republica desde o seu inicio até o presente e mostra como 
tendo surgido de uma revolução incruenta, degenerou em uma anarchia perenne. 
A desordem, póde dizer-se, tem sido a regra, e a paz a excepção 

Demonstra com Laboulaye que não se augmenta o poder da liberdade á custa. 
da força e principio da autoridade 

O governo a quem se enfraquece, si torna-se impotente para fazer o mal, 
tambern se o impossibilita de fazer o bem e cumprir a sua missão. 

Faz a distincção entre a revolução e a rebellião : aquella, é um phenomeno 
sociologico, producto de lenta elaboração, visando :fins políticos elevados; esta é a 
explosão de odios e despeitos, de ambições irrequietas, sem alvo certo, sem ideal, 
mirando eacala.r o poder, não para eliminar os abusos, mas para poder pratical-os. 
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Mostra que, em ' dados momentos, nos dias das grandes crises, os governos, 
em todos os tempos e entre todos os povos, concentraram em suas mãos grande 
somma de poderes. 

O direito de necessidade justifica o exercicio dessas medidas excepcionaes 
que se chamam-estado de sitio; lei marcial, suspensão de garantias. 

Chamam-se de advogados de dictaduras, aos que, em nome dos principios 
conservadores, pugnam pelo fortalecimento da autoridade, armando-a dos meios 
necessarios para resistir á anarchia, para bem cumprir a sua missão. Não desdenha 
do qualifiêativo ; tem ao seu lado autoridades do maior prestigio e o mostra, citando 
grande numero de publicistas. 

Mostra o que é o estado de sitio deante da Constituição. 
Demonstra que a constituinte teve em vista dar a proeminencia na decretação 

desta medidá excepcional ao Poder Legislativo, só subsidiariamente confericlo , ao 
Executivo, e com as limitações constantes des § § 1 o e 2° do art. 80. Passa a defender 
as suas emendas. 

Estas modificam radicalmente o projecto, e mereceram cerrado combate dos 
dous ilustres membros da commissão. Depois de estudal-as em globo, entra na 
justificação detalhada e minuciosa da que mais opposição tem levantado. E' a 
que declara que a cessação do sitio não acarreta a c~ssação das medidas tomadas 
dentro delle. Analysa-a, demonstrando que teve em vista limitar o arbítrio do 
Poder Executivo. Depois de muitas considerações tendentes a provar que as idéas 
consignadas nas suas emendas respeitam escrupulosamente a Constituição, atten-
dem ás necessidades do momento para que a lei é feita, sem prejuizo e sem sacri-
ficio dos direitos dos cidadãos, conclue, por haver dado a hora,. pedindo que lhe 
seja concedida a palavra na primeira sessão, afim de completar a defesa de sutis 
idéas. (Muito bem; miiito bem) 

Fica a discussão adiada peFa hora. 
Passa-se á hora destinada \10 expediente. 

SESS4.0 DE 7 BE OUTUBRO 

W lido, apoiado e posto coµ.junctamente em discussão o seguinte substitutivo : 
O Congresso Nacional dec~·eta : 
Art. ' 1° Só ao Congresso Nacional nos termos do art. 34, n 21 e, quando não 

' estivei· elle funccionando, ao Poder Executivo Federal, 
Substitutivo nos termos do art. 48 n . 15, de acc©rdo com o art. 80 da 

Constituição da Republica, compete a declaração de 
estado de sitio em qualquer 01:1 quaesquer pontos do territorio. nacional, determi-
nando-se no respectivo decreto o tempo de sua dúração e o ponto ou pontos nelle 
comprehendidos. 

§ 1° A com.moção intestin\1, de que trata o art. 80 da Constituição da Repu-
blica, só se verifica no caso de insurreição armada de pessoas do povo e de repre-
sentantes da força publica, de mar ou de terra, quer federal quer estadual, ou no 
de conspir.ação, em que estejam envolvidos agentes da força armada ou autoridades, 
militares ou civis, federaes ou eetaduaes de modo a abalar a confiança do governo 
em seu concurso para a repres~ão immediata de actos que possam pôr em perigo 
as instituições constitucionaes Ç.a Republica. 

Entre essas instituições se çiomprehendem as Constituições e leis organicas dos 
Estados federaes. (Arts. 1°, 63 e 68 da Constituição de 24 de fevereiro). 

§ 2°. Os crimes definidos rio tit. 1° e cap, 2° do tit. 2° do livro 20 do Codigo 
Penal de 11 de outubro de 18~0 só autorisarão a declaração de estado de sitio 
quando agsumirem as proporçÕFJS de graves comrooções intestinas. 
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§ 3º. Declarada em estado de sitio qualquer parte do territorio nacional, ficarão 
ahi suspensas as garantias constitucionaes concernentes á liberdade e ao domicjlio 
dos cidadãos, consagradas no art. 72, §§ 8°, 10, 11, 12, 13 e 14 da Constituição ,da 
Republica. 

No caso de occupação ou apropriação de propriedade particular, por exigencia 
de ordem publica, entender-se-ha feita a expropriação por necessidade, cabendo 
ao expropriado o direito á inde=isação, nos termos e fórma de legislação vigente. 

§ 4º. A declaração de estado de sitio só começará a produzir seus effeitos depois 
de publicada officialmente no logar ou nos logares que o respectivo decreto desi-
gnar. 

Findo o tempo nelle determinado, será considerado suspenso de pleno direito 
o estado de sitio, e, portanto, restabelecidas as garantias constitucionaes, si por 
novo decreto não tiver sido prorogado com a formalidade prescripta neste para-
~~. -· 

Art. 2°. Declarado em estado de sitio qualquer ponto do territorio nacional 
pelo Poder Executivo Federal, o Congresso Nacional independentemente de convo-
cação, reunir-se-ha trinta dias depois da publicação do respectivo acto, podendo, 
além do exame do acto do governo e da adopção das medidas que a respeito 
couberem, deliberar sobre outros assumptos legislativos de caracter urgente, cuja 
solução convier ao interesse geral. 

§ 1°. Reunido o Congresso, o Presidente da Republica, em Mensagem e dentro 
do prazo de oito dias, exporá á Gamara dos Deputados os fundamentos do acto 
declaratorio de estado de sitio e relatará, motivando-as, as medidas de excepção 
qve houverem sido tom;i,das durante élle, enviando-lhe os d,ocumentos de qualquer 
genero, que justifiquem, !!-ão só a declaração de estado de sitio, como tambem o 
emprego de taes medidas. -

§ 20. O exame dessa materia será iniciado na Gamara dos Deputados, e si esta 
não iniciar o respectivo trabalho dentro de cinco dias da apresentação da Mensagem 
presidencial e dos documentos, que a deverão acompanhar, o Senado requisital-os-ha 
da Gamara e iniciará logo o exame do assumpto. 

Si a Gamara lh'qs recusar, o Senado deliberará sobre o assumpto pela verdade 
solida, esclarecendo-se com as informações officiaes que puder obter, e communicará. 
á Camara o resultado. 

Si, neste caso, a Gamara não resolver definitivamente o assumpto no termo de 
vinte dias do recebimento do projecto do Senado, considerar-se-ha não approvado 
o acto declaratorio de sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver vigorando . 

Este mesmo prazo, nas mesmas condições e com as mesmas consequencias, 
vigorará para o Senado, quando o assumpto si tiver iniciado regularmente na 
Gamara. 

§ 30. Si o Chefe da Nação deixar de cumprir o seu dever constitucional no 
prazo e na fórma indicada no § 1°, considerar-se-ha de pleno direito não approvada 
-a declaração do sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver vigorando. 

§ 4°. Em caso de dissentimentos entre os dous ramos do Congresso Nacional, 
quanto á manutenção do estado de sitio em vigor ou á approvação do que já tiver 
sido levantado por qualquer causa, considerar-se-ha de pleno direito suspenso ou 
não approvado o mesmo sitio. 

Art. 3°. A's autoridades prepostas á policia e á manutenção da ordem e segu-
rança publica incumbe o emprego das medidas de repressão a que se refere o § 20 
do art. 8° da Constituição. observando, sob pena de responsabilidade, as restric-
ções estabelecidas nessa disposição constitucional. · 

§ 1°. O cidadão detido ou desterrado, em virtude de declarações de estado de 
sitio, por simples medida de segurança publica, sem factos que deem logar a proces-
so criminal contra elle, tem o direito de optar pela expatriação. 

§ 2°. Na vigencia do estado de sitio não terá logar, sob pretexto algum, b 
recurso do habeas-co1·pus ; mas, cessado por terminação do prazo, restabelecer-se-h_a 
esta garantia constitucional, independente de posterior approvação ou reprovação 
do Congresso e de qualquer procedimento judicial. · 
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Art. 4°. Sob pretexto algum ou sob qualquer denominação, poderão ser crea. 
dos, na vigencia de estado de sitio, nem após elle, para o julgamento dos detidos 
ou desterrados, Tribunaes extraordinarios ou juizes de excepção. 

A jurisdicção de Tribunaes militares não se estenderá a cidadãos que não 
forem militares. 

Art. 5°. Os projectos do Congresso sobre declaração, approvação ou suspensão 
do estado de sitio, assim como os concernentes á amnistia dos factos a elle ligados, 
só terão uma discussão em cada uma das Camaras e serão promulgados, indepen-
dentemente de sancção pelo presidente do Senado. 

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1895. - Leovigildo FilgueiraB. 

O Sr. Anizio de Abreu vem completar a defesa das emendas que apresentou 
ao projecto do estado de sitio. 

Recapitula os argumentos que produziu na sessão passada com o intuito de 
demonstrar que em vez de alargar ellas restringem o arbitrio do Poder Executivo. 

Estabelece, para bem deduzir o seu discurso, os principios que dominam o 
assumpto : a Constituição não cogita do estado de guerra, da lei marcial, dos tri-
bunaes de excepção, mas sómente do estado de sitio civil. O estado de sitio da 
Constituição apparece, com o caracter exclusivo de simples medida de prevenção, 
na phase intermedia entre o estado de paz em que vigora em toda a sua plenitude 
o régimen das leis ordinarias e o de guerra em que domina o regimen excepcional 
das leis marciaes. 

O sitio, segundo Alcorta, cessa por tres motivos : de direito, pelo esgotamento 
do tempo estipulado na lei para sua duração ; de facto, quando, cessado o perigo, 
a autoridade o levanta ; pela lei marcial, que annulla e o absorve. 

O estado de sitio francef e o prussiano admittem logicamente os tribunaes 
militares porque apparecem em estado de rebellião quando ha crimes a punir. 
Mas, em geral, o ·caracter do sitio é o de uma medida antes preventiva; que da 
propria França-a distincção é clara entre o éivil e o militar, attingindo este as 
praças de guerra e documenta a sua opinião com as de Bardoux, autor do projecto 
de 1878 que reformou a lei de 1849 e de Frank Cheauveau que a relatou. 

A sua emenda restringe o arbítrio na declaração desta medida excepcional 
ao tempo restrictamente indjspensavel para tomar as de prevenção necessarias 
á cessação do perigo que traz a sociedade em sobresalto. 

Passa a tratar da inte11venção do Judiciario. Esta só se póde dar depois do 
pronunciam,ento do Congresso. Expõe a doutrina americana de accordo com Mare-
chal e outros publicistas que a,ffirmam que os actos políticos do presidente escapam 
á competencia dos tribunaes. 

Analysa os casos Mervyman e Milligan, das leis de reconstrucção e do da prisão 
do deputado Wallandigham p11-ra coroborar a sua opinião. 

Na pratica dos actos poli~icos o presidente age com todo arbitrio guiado exclu-
sivamente pelo seu criterio, t~mto quanto nos executivmi é subordinado a lei. 

Cooley sustenta que as · qpestões politicas devem ser entregues á sabedoria do 
Poder Legislativo e Bryce pó\ie affirmar que entre as causas que teem concorrido 
para o alto prestigio da suprema côrte dos Estados Unidos avulta a de evitar 
intervir nas questões politicas. Que o estado do sitio seja medida politica é assumpto 
sobre que não póde existir cqntroversia. Bluntschli chama-o o direito politico da 
necessidade e Alcorta acto poFtico a que só se deve recorrer em casos que com tal 
caracter se apresentem. 

A intervenção 'do Poder Judiciario nos actos que dentro do sitio, pratica o 
Executivo, antes de sobre elles pronunciar-se o Congresso, é offensiva á Constituição. 
A doutrina constitucional é qµe o sitio declarado na ausencia do Poder Legislativo 
pelo Executivo, é uma medidlj' provisoria, ad referendum do Congresso, que a com-
pleta com a sua approvação. 

·Declarando o sitio o gove,rno exerce uma funcção legislativa., urgido pelas exi-
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gencias imperiosas da salvação publica que não comporta as delongas do processo 
parlamentar. 

Estes decretos de urgencia, ordinanza de necesBitá, convertem-se em leia pro-
prias e verdadeiras, intrínseca e extrínsecamente, no dia em que o Parlamento os 
ractifica, diz Mortara. 

Depois de extensos commentarios ás doutrinas do illustrado relator do projecto 
e do seu digno companheiro, que o orador affirma estarem em divergencia, entra na 
importantíssima questão das immunidades. 

Estuda-a por todas as faces - á luz dos princípios, da lettra e do espírito da 
nossa Constituição, da legislação e dos exemplos de diversas nações e conclue que 

• a suspensão de garantias constitucionaes acarreta a suspensão das immunidades. 
O art. 80 da Constituição não as exceptua, e excepções que importam em privi-

legios não se ampliam. 
Excepções em lei são explicitas, declaradas, não presumen. Analysa o art. 20 

que trata de punir por meio de proceBBo, quando o estado de sitio não pune nem julga. 
Elle refere-se _clara e visivelmente aos tempos normaes em que imperam as formulas 
communs dos processos ordinarios. No sitio que é declarado justamente para o 
Poder Publico agir com rapidez, livre das peias legaes estabelecidas para os dias 
calmos da trindade, tr1;tta-se sómente de prevenir e reprimir, independente de pro-
cesso, de provas plenas, summariamente pela detenção e pe~o desterro. 

Diz-se, porém, que dar ao Executivo a faculdade de uzar das medidas preven-
tivas de que trata o art. 80 contra deputados e senadores, é armal-o do arbítrio de 
eliminar os juizes de seus actos. 

O orador combate longamente esta opinião. Mostra que a supremacia e a omni-
potencia parlamentar sobre os outros ramos do Poder Publico não existem neste 
regímen : o Executivo com o Legislativo teem a mesma origem, a eleição popular. 
Ambos são delegações t emporarias e limitadas do povo. 

Trata-se dos poderes implicitoB a que se referiu o nobre relator e mostra que 
estes jámais irão alargar o circulo das prerogativas do Congresso. 

O povo americano tinha ao contrario, a maior prevenção contra a tyrannia dos 
Parlamentos, e cerceal-a por todos os meios foi a sua maior preoccupação. 

O systema americano, diz E. Laboulaye, parece complicado, mas é de uma 
simplicidade extraordinaria: elle parte do principio de que o povo é soberano, e que 
elle tem agentes que trabalham para elle e em funcções determinadas. 

O merito da Constituição Americana foi o de deli.ríútar a orbita de cada um dos 
poderes e de ter dito ao governo como ao Congresso : " não! vós não sois tudo, não 
sois a Nação, sois uma funcção da Nação. Da mesma fórma qu<J ha uµia funcção 
de justiça, ha uma funcção de legislação, Vós sois a legislação, a administração dos 

- interesses geraes, não sois a Nação. » 
Demora-se na demonstração da these de que a immunidade é uma garantia da 

funcção do Poder Legislativo; que esta, os membros deste poder, a exercem pela 
discussão e pelo voto, em commum, como seus pares; que ella está para as necessi-
dades restrictas e limitadas do mandato, não podendo estender-se aos actos que o 
deputado pratica como individuo, actos repugnantes á indole e á natureza. do poder 
a que pertencem. 

Desde que elle age como cidadão recahe sob o domínio da legislação commum. 
Tudo que não for isto é um repugnante e odioso privilegio - privilegio para o crime. 
Documenta a sua opinião com os conceitos de diversos publicistas. 

O projecto no dizer dos nobres deputados, que o teem sustentado teve em vista 
conciliar os interesses da ordem com as garantias do direito e liberdades individuaes. 
Bello e nobillissimo ten.tamen ! 

Conseguiu-o, porém realizar o projecto? ·Não ! elle desarma o poder, enfraquece-
o, entrega-o sem defesa aos ataques da anarchia (Muito bem, Muito bem). 

Fica a discussão adiada pela hora. 



SESSÃO DE 12 DE OUTUBRO 

O Sr. Adolpho Gordo não levanta-se para fazer um longo discurso; a materia 
já foi ampla e largamente debatida pelos oradores que o precederam e a Camara 

já deve ter opinião formada sobre tão grave e momentoso 
3a. discussão assumpto. 

Vem fazer ligeiras considerações com o intutto de de-
do projecto. monstrar que algumas disposições do projecto são consti-

tucionaes, e que outras, pela ambiguidade de sua redacção, 
podem dar lagar a sérias difficuldades em sua execução. 

O Poder Legislativo ordinario, não tem, como uma Assembléa Constituinte 
o poder de estatuir o que entender conveniente, a bem dos interesses publicas, mas 
·tem como esphera de acção baseada pela Constituição de onde não pode sair, sem 
violar essa mesma Constituição e a violação commettida por um poder politico, 
incumbido de por ella velar, constitua sempre attentado grave. 

O orador invoca a attenção da Camara e especialmente da illustrada Commissão 
Especial que organisou o projecto para os seguintes : O § 3° do art. 1 o determina 
que durante o estado de sitio só podem ser suspensas as garantias constitucionaes 
do art. 72 § § 8, 10, 11, 12, 13 ,14 e 17 da Constituição politica, e entretanto o art. 80 
da mesma Constituição quando dá ao Poder Executivo a attribuição de declarar 
o sitio, a~torisa-o a suspender as garantias · constitucionaes, sem discriminação 
alguma, e carece ao Poder Legislativo ordinario o direito de fazer uma discriminação 
que não se acha na disposição constitucional do nosso pacto politico. 

Essa discriminação, foi fe~ta no projecto porque as outras garantias constitu· 
cionaes não podem em caso algpm ser suspensas? · / 

O orador o contesta, e ci~a outras garantias, que em uma grave emergencia, 
em um perigo pela invasão d~ forças estrangeiras ou commoção intestina podem 
ser suspensas, a bem da salvaç,ão publica. 

Cita palavras de Alcorta, 13 disposições de varias Constituições com o intuito 
de demonstrar que uma lei ordi:p.aria não póde e não deve fazer essas discriminações. 
· O § 2° do art. 2° determina que o Poder Executivo póde desterrar os implicados 
em um movimento, não preferiln,do elleB retirar-Be do paiz Bem aBBentimento do governo. 
· Essa é a disposição, com pequena modificação da Constituição argentina, da 
Constituição da Bolívia e da dó Paraguay, mas o governo provisorio, elaborando o 
projecto de Constituição, que su,bmetteu á consideração da Constituinte, affastou-se 
daquella disposição, para ,de apcordo com a disposição consagrada pela Consti-
tuição do Chile, não permittir ;i.o desterrado a sua retirada para o estrangeiro, por 
ter a experiencia, demonstradq, sobretudo na Republica Argentina, que os revol-
tosos, aproveitando-se da fàc1:fldade constitucional, estabelecem-se na Republica 
Oriental, onde, com toda a segi,irança, continuam a fornecer á revolta todos os ele-
mentos para o seu triumpho. 

Lembra o orador o que se deu neste paiz durante a ultima revolta, cujos ele-' 
mentas foram preparados no tyrritorio da Republica Oriental. 

Por estes motivos a Constituinte, que modificou aliás quasi todo o projecto da 
Constituição, respeitou aquella,s disposições, que não facultam aos desterrados o 
retirarem-se para o estrangeiro. 

O artigo do projecto, é, pois, inconstitucional. 
Inconstitucional tambem é o art. 6° quando determina que, declarado b estado 

de sitio, o Congresso, indepenqente de convocação, deve reunir-se extraordinaria-
mente '30 dias depois para corip.ecer deis motivos da declaração do estado de sitio. 
Nos termos expressos da Constituição, a reunião extraordinaria do Congresso só 
póde ter lagar por convocação do Poder Executivo. E que motivos de ordem publica 
poderiam determinar essa medida ? 
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Para fazer cessar o estado de sitio? Mas póde já ter cessado antes da r~uniã'.o 

axtraordinaria do Congresso; e cita o orador o facto de 1892 em que tivemos estado 
de sitio durante 72 horas apenas. 

Para fazer cessar os effeitos do estado de sitio? Responde o proprio projecto 
com a disposição do art. 4°. Para determinar a responsabilidade do Presidente ou 
dos seus agentes? Porque não aguardar a reunião ordinaria do Congresso? 

Faz o orador largas considerações a respeito, e diz que si o movel da commissão 
foi o receio de que o Poder Executivo abusasse, a disposição em nada póde impedir 
o abuso, porque o Chefe do Poder Executivo, que deixando o caminho do dever, do 
patriotismo e da Constituição, quizer abusar, o fará sempre, e demonstra que o 
receio do abuso é um mau conselheiro, em um assumpto de tanta gravidade como 
este. 

Além disso, a disposição do art. 6° está em completa contradicção com a dispo· 
sição do paragrapho unico do art. 70, 

Examina ainda o orador outras disposições do projecto e conclua, mandando 
á Mesa varias emendas, para as quaes invoca a attenção da Camara (Muito bem! 
muito bem). 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão as seguintes emendas : 
N. 96, de 1895 : 
Ao art lo §.1 o - Depois das palavras !inaes do paragrapho - accrescente-se 

- e quaes as garantias suspensas. 
Art. 2§ 30 - Supprima-se a primeira parte desse paragrapho e as seguintes 

palavras da segunda parte : - entendendo-se no ultimo caso, feita a desapropriação 
por utilidade publica. 

Art. 2°. Lettra B - Supprimam-se as palavras - não preferindo o paciente 
retirar-se do paiz com assentimento do governo. 

§ 20. - Substituam-se as palavras seguintes - Logo que se reunir o Congresso 
o Presidente da Republica, no prazo de oito dias, lhe relatará, motivando-as, as me· 
didas de excepção que houverem sido tomadas, juntando á sua Mensagem as infor. 
mações e documentos que tiver colligido. 

Art. 7°. - Paragrapho unico - Supprima-se. 
S. R. - Sala das sessões, 21 de outubro de 1895. - Ado"{;pho Gord0 
Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO 

O Sr. Sebastião de Lacerda diz que não abusará da attenção e benevolancia 
da Camara; vem responder a algumas observações dos illustres collegas que occu-
parão a tribuna para discutir o projecto elaborado pela Commissão Especial de que 
faz parte o orador. 

O nobre deputado, Sr. Adolpho Gordo, combateu a disposição do § 30 do art. 1° 
dizendo que além de inconstitucional, é deficiente, incompleto. O referido paragrapho 
determina qu!l o estado de sitio declarado pel'o Congresso ou pelo Poder Executivo, 
sómente suspenderá as garantias constitucionaes consagradas ri.o art. 72 §§ 8, 10, 
11, 12, 13, 14 e 17 (principio) concernentes á liberdade individual, ao domicilio e á 
propriedade. 

E' inconstitucional, disse o illustre representante de S. Paulo, porque o art. 80 
confere ao Presidente da Republica a attribuição de dedarar o sitio, autori3ando-o a 
suspender as garantias constitucionaes sem discriminação alguma, e ao Poder Legis-
lativo ordinario fai.ta competencia para fazer qualquer discriminação, para especificar 
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ou particularisar as garantias que podem ser suspensas quando occorrer algum dos 
factos previstos no citado artigo e for necessario decretar o sitio. 

O systema adoptado pela commissão, ol:iserva <?orador, é o que mais se coaduna 
com a natureza e fins do estado de. sitio, nos termos em que foi definido pelo legis-
lador constitucional. 

O Presidente da Republica é o competente para uzar dos meios extraordinarios 
facultados na vigencia do sitio com os quaes póde debellar a commoção ou repellir 
a invasão estrangeira, restabelecendo a segurança interna ou externa do paiz. 

As medidas de excepção foram limitadas, quanto ás pessoas, á detenção em 
logar não destinado aos réos de crimes communs ou desterro para outros sitios do 
territorio nacional. 

O pacto federal determinou as funcções do Executivo, tratou de reduzir-lhe 
o arbítrio nesse período anormal, implicitamente estabelecendo qu.e só se suspende-
riam as garantias que fossem incompativeia com a ordem publica. 

O estado de sitio não suspende o imperio da lei fundamental da Republica, não 
é um interregno constitucional, como erradamente pensam alguns. 

Todos os Poderes Publicos continuam a funccionar na esphera de suas attri-
buições, suspendendo-se apenas as formalidades com que foram garantidos certos 
direitos individuaes. 

A acção do Poder Executivo não é illimitada ; não se lhe conferiram tão amplas 
e extraordinarias faculdades que colloquem á mercê dos seus caprichos, paixões ou 
arbítrio, a honra e a vida dos cidadãos, todos os direitos que a Constituição assegu-
rou aos habitantes da Republica Brazileira. 

Si não for posivel fazer discriminação alguma, si a effectividade de todas as 
garantias pode ser suspensa com a declaração do sitio, seremos obrigados a admitir 
que nesse período dominará de um modo absoluto a lei suprema de necessidade, o 
Presidente da Republica absonierá as funcções dos outros poderes e terá a faculdade 
de supprimir a propria Constit1p.ção. · ' 

Os indivíduos poderão ser privados dos seus juízes naturaes, sujeitos a Tribu-
naes de excepção, condemnado,s sem processo, sem defesa e sem recurso. 

Ainda mais : si o estado de sitio importar a suspensão de todas as garantias será 
inutil e illusoria a competencia: do Congresso para approval-o ou suspendei-o, para 
cohibir ou reprimir os abusos, forquanto o Preaidente da Republica não seria obri-
gado a respeitar as immunidad13s parlamentares, teria o direito de prender os repre· 
sentantes da Nação, paralysando assim a acção do Congresso, falseando ou annul-
lando o julgamento dos seus prpprios actos. 

O art. 80 não especificou as garantias individuaes que o estado de sitio sus-
pende;façamos, porém, essa discriminação, respeitando o espírito e alcance das dispo· 
sições constitucionaes que nesta materia devem ser interpretadas limitativamente. 

A Constituição restringiu,qomo o orador já fez ver, as attribuições do Executivo, 
determinando as condições qu13 justificam a suspensão de garantias e as medidas 
de excepção que podem ser tqmadas. 

O estado de sitio não devE1 ser declarado por mµ decreto sem especificação das 
circumstancias que o ligitimam1 que collocam a Nação na necessidade de defender-se 
de uma aggressão estrangeira ou de uma commoção intestina. 

A descriminação feita do p,rojecto, declarou o nobre deputado por S. Paulo, não 
comprehende todas as garantia~ que podem ser suspensas a bem da salvação publica; 
logo a disposição do § 30 é incpmpleta. 

Assim o governo para suffocar um movimento insurreccional póde ter necessi-
dade de prohibir o fabrico ou cqmmercio de armas, e a alludida disposição não incluiu 
no numero das garantias que podem ser suspensas - a liberdade de commercio ou 
industria. 
. A justiça, e a administraç~o, responde o orador, são investidas das attribuições 
necessarias para reprimir ou prevenir todós os actos ou factos que compromettaro 
a segurança do Estado e dos if.dividuos. 

A administração executa i,is medidas de policia geral~ e nestas se comprehende 
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a prohibição do uzo de armas offensivas, do seu fabrico ou commercio sem uma 
licença especial e fiscalisação da autoridade competente, a prohibição de fabricar 
polvora ou outras materias explosivas. · 

Semelhantes medidas podem ser empregadas nos periodos normaes ; não são 
i.ncompativeis com o principio consagrado no § 24 do art. 72 da Constituição, que 
assegura o livre exercicio de qualquer profissão moral, intellectual e industrial. 

Os individuos teem o direito de empregar as suas forças, economia13 ou recursos 
materiaes como entenderem; segundo as suas inclinações ou aptidões, podem escolher · 
entre as diversas industrias a que lhes approver. 

E' um principio constitucional que serve de base á nossa ordem economica. 
Mas não se nega ao Poder Publico o direito de regular o exercicio da profissão 

ou industria em casos especialissimos e mediante certas condições. 
O § 24 do art. 72 da Constituição estabelece um principio geral, não um principio 

absoluto, porque todas as nações que garantem a liberdade de trabalho e industria, 
abrem excepções para certas profissões ou industrias, cujo exercicio póde dar logar 
a abusos que affectam á ordem publica, que interessam á policia geral do Estado 
ou mesmo á vida e segurança das pessoas. 

Em semelhantes casos a autoridade tem o poder de fiscalisação e prevenção. 
As restrícções acham-se implicitamente comprehendidas no texto constitucional 

porque obedecem ao interesse publico. Assim, a profissão e a industria não devem 
ser contrarias á moralidade, segurança, hygiene ou saude publica ; nestes casos a 
liberdade cede ao interesse da communidade. 

O art. 2° do projecto permitte que o individuo implicado no movimento politico 
que determinou a suspensão de garantias constitucionaes se retire do paiz, mas 
sempre com aBsentimento do governo. Não procede a critica feita ao citado artigo, 
porque si houver inconveniente na retirada para N acão estrangeira o governo negará 
a licenca e obrigará o individuo o permanecer no territorio nacional, arredando-o do 
theatro da desordem, da revolução. 

O honrado deputado por S. Paulo entende que o art. 6º, determinando que o 
Congresso se reuna extraordinariamente 30 dias depois de declarado pelo Poder 
Executivo o estado de sitio, não deve ser approvado, porque nos termos expressos 
da Constituição não póde verificar.se uma reunião extraordinaria sem convocp.ção 
do Presidente da Republica. 

Neste ponto as idéas de S. Ex. conferem com as do illustre presidente da Com-
missão Especial, o Sr. Aristides Milton. 

Observa o orador que o § 3° do art. 80 da Constituição não se refere expressa-
mente á sessão ordinaria, porquanto é concebido nos seguintes termos : « Logo que 
se reunir o Congresso o Presidente da Republica lhe relatará, motivando-as, as 
medidas de excepção que houverem sido tomadas. » 

Decretado o estado de sitio pelo Poder Executivo reputar-se-ha ipso facto 
convocado o Congresso Nacional para exercer a .attribuição definida no art. 34 § 21 
do nosso Codigo politico. 

A suspensão de garantias constitucionaes, q~ando se realiza um dos casos indi-
cados - a commoção intestina e a aggressão ou invasão estrangeira - é funcção 
privativa do Congresso ; só na ausencia desse póde ser exercida pelo Presidente da 
Republica, competindo áquelle a approvação ou suspensão do acto do governo, na 
fórma do citado art. 34 § 21. 

O Congresso tem de julgar da constitucionalidade do estado de sitio decretado, 
não aprecia sómente as medidas de repressão que foram empregadas pelo governo ; 
conhece do modo porque o Presidente da Republica uzou de uma attribuição que 
lhe compete privativamente, si os factos occorridos eram de tal natureza e extensão 
que fizessem a patria c0rrer imminente perigo impedindo o regular funccionamente 
dos Poderes Publicos, ameaçando profundamente a segurança publica; si a ordem 
não podia ser restabelecida com o emprego dos meios ordinarios e tornou-se precisa 
a suspensão de garantias. 

A regulamentação do estado de sitio tem de ser feita por uma lei ordinaria na 
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qual intervem o Prlolsidentt'I da Rt'lpublica, usando da attribuição que lhe confere o 
art. 37 da Constituição. 

Convertido em lei o projecto approvado pelo Congresso, sabe o Chefe do Estado 
que a suspensão de garantias detêlrminará a reunião extraordinaria do Parlamento 
em prazo certo ; a convocação se subentende no pvoprio decreto com que for decla-
rado o sitio. 

Si a attribuição de que trata o art. 34 § 21 pó\ie ser cumprida sómente em sessão 
ordinaria, o Congresso mui poucas vezes reunir-se-ha a tempo de suspender um estado 
de sitio abusivamente declarado pelo governo. 

Não são contradictorias as disposições do art: 6º e paragrapho unico do art. 70 
como pareceu ao distincto deputado por S. Paulo. Aquelle artigo cogita do estado 
de sitio decretado pelo Presidente da Republica e manda que o Congresso se reuna 
30 dias depois para approval-o ou BUBpendel-o ; o paragrapho unico ao art. 7° refere-se 
ao estado de sitio declarado pelo Congresso, determinando que este só se reuna 
extraordinariamente para conhecer das medidas de excepção tomadas quando, findo 
o prazo da declaração do sitio, o governo prorogal-o por mais 60 dias. 

O orador não adduzirá novamente todos os argumentos com que combateu 
a doutrina do Sr. Anisio do Abreu quanto aos e:ffeitos do estado de sitio. 

O nobre deputado pelo Piauhy sustentou que a acção..do governo póde estender. 
se além da situação excepcional que determinou-a ; que as medidas de repressão 
não cessam com a restauração das garantias, mas depois do voto politico do Con-
gresso. 

Por conseguinte, os effeitos do estado de sitio cessam simplesmente para os 
que não foram alcançados pelas medidas de excepção. 

O orador continúa a pensar que, depois de restabelecidas as garantias consti-
tucionaes, ninguem póde ser conservado em prisão sem culpa formada ou nella 
detido se prestar fiança idone~, nos casos em que a lei a admittir. 

Os indivíduos que foram p.etidos pelo governo, na vigencia do estado de sitio, 
podem achar-se ou não achar-sr implicados'no movimento que deu logar á suspensão 
de garantias·; no primeiro casq devem ser entregues ás autoridades judiciarias para 
ser processados e julgados ; no segundo caso devem ser postos immediatamente em 
liberdade (Apoiados). 

As medidas de repressão, a que se refere o art. 80, não são penas ; o governo 
detem ou a:ffasta os suspeitos 40 logar ou logares em que domina a commoção ou se 
verifica a invasão, mas, cessafldo o perigo, restabelece as garantias, não podendo 
legalmente sequestrar os indiv~duos aos seus juízes. 

Na vigencia do sitio não ~e requer a certeza da criminalidade para o emprego 
das medidas de repressão ; o ~overno age discricionariamente, póde deter ou des. 
terrar os suspeitos. 

O Poder Executivo tem ai faculdade de prender qualquer individuo, para pre-
venir ou evitar sua co-participação em um movimento r:volucionario. 

Mas, cessado o sitio, o preso deve ser submettido a processo e julgamento 
perante os juízes ou Tribunaes competentes, aos quaes o governo remetterá os docu-
mentos encontrados ou as provas que tiver colhido. 

Tem-se. invocado pára sus·pentar a doutrina contraria as disposições legislativas 
ou praticas observadas nos paizes que admittem, como consequencia do estado de 
sitio, a proclamação da lei marcial. Neste caso as funcções judiciarias passam a ser 
exercidas pelas autoridades º'11 Tribunaes militares ; no período da suspensão de 
garantias estes processam e julgam os presos politicos ... 

Ha Constituições, que obf igam o governo a entregar os indivíduos detidos ás 
autoridades judiciarias, mesm\) na vigencia do sitio. 

Si prevalecesse a doutrina sustentada pelo nobre deputado pelo Piauhy e outros 
illustres collegas o governo pod,eria retardar o cumprimento de seus deveres, deixando 
de justificar o seu acto perante o Congresso ou demorando a exposição a que se refere 
o art. 80 para conservar indefip.idamente presos ou detidos os que foram alcançados 
pelas medidas de excepção no período da suspensão de garantias. 
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Disse o nobre deputado pelo Piauhy que em um ponto as opiniões do orador e 
do illustre relator eram contradictorias ; que este negava aci Congresso funcções 
judiciarias, ao passo que o orador as admittia. Não ha semelhante contradicção, 
como passa a demonstrar.. · 

O orador distinguiu a responsabilidade politica e a responsabilidade criminal 
dos orgãos ou agentes do Poder Executivo. 

Ao Congresso incumbe a approvação do estado de sitio decretado pelo Prêsi-
dente da Republica ou das medidas de excepção que este houver tomado. No exer-
cioio dessa attribuição, dessa prerogativa não apura a responsabilida:de criminal 
do Presidente, nem tão pouco dos individuas que foram detidos; trata de saber si os 
actos do governo se conformaram com a lei basica, respeitaram os limites constitu-
cionaes traçados nos arta. 48 e 80. 

Não approvando os referidos actos torna effectiva.a responsabilidade do Presi-
dente da Republica ou seus ministros ; é ainda o competente para proceaBal-oa e 
iulgal-oa. Eis o que os publicistas denominam juízo político ; a Camara a.cousa e o 
Senado julga. . 

A jurisdicção política tem as limitações consagradas na lei, as quaes se referem 
ás pessoas que teem de ser julgadas e á natureza das penas que applica - a perda 
do cargo ou a incapacidade para o exercício de funcções publicas. 

O Presidente da Republic1t ou seus ministros podem tambem incorrer em respon-
sabilidade por crimes communs ; neste caso tambem compete á Camara declarar 
procedente ou improcedente a accusação, sendo o julgamento deferido ao Supremo 
Tribunal Federal. -

O orador e o relator da commissão suste~taram que a approvação ou suspensão 
do estado de sitio decretado pelo Poder Executivo era uma funcção exclusivamente 
politicado Congresso Nacional. 

Este póde não approvar o sitio ou as m!)did&s de excepção que foram tomada~ 
e responsabilisar o Presidente da Republica pelos abusos ou excessos commettidos. 
Para processar e julgar os crimes de responsabilidade o Congresso se constitue em 
Tribunal politico. 

O estado de sitio é uma providencia excepcional, a que recorrem os Poderes 
Publicos no interesse supremo da paz, da salvação publica ; é medidà que deve-a& 
supprimir da lei, na phrase de um publicista, quando forem supprimidas as revolu-
ções ou invasões. 

Entretanto, é preciso conciliar os princípios de lioerdade e de autoridade, a 
necessidade de segurança com as garantias aos direitos individuaes, conferindo ao 
Congressó ou ao governo a faculdade de suspender apenas as que possam :impedir 
ou embaraçar o restabelecimento da ordem ou a defesa da integridade nacional, 
estabelecendo limitações que reproduzam o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito 
do nosso Codigo político. 

O legislador brazileiro não olvidou os princípios, as bóas doutrinas que a expe-
rioncia e a sabedoria dos povos tem consagrado. 

Trata-se de uma· medida víolenta, da competencia privativa do Congresso, 
mas que póde ser empregada pelo governo que, no conceito dos mais notaveis publi-
cistas, é sempre propenso a abusos. 

Si o governo é responsavel pelos excessos, pelas violencias ou actos arbitra.rios, 
sabem todos que essa garantia difficilmente tornar-se -ha effectiva, será quasi sempre 
illusoria. 

O SNR ADOLPHO GORDO continua a affirmar a inconstitucionalidade do pro-
jecto, começando pelo seu art. 30 que sobre ser inconveniente é contrario á dispo: 
sição expressa na Constituição. 

'rrata-se de uma lei de defasá, de uma lei que arma os poderos publicos em 
uma emergencia grave de commoção interna ou de aggressão externa. 

Si perante a jurisprudencia universal, o direito individual da repulsão da ag-
gressão é reconhecido, como recusai-o á sociedade? 

Cita varios publicistas, entre os quaes Bluntsc!Í!i e Alcorta para amparar a 
DOOUMENTOS PARLAMENTARES, - VOL, V. 20 
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doutrina de que é sectariÓ', de que os meios de que deve lançar mão o poder publico 
para defender-se de uma aggressão devem estar na razão directa da violencia desas, 
aggressão. 

Antecipadamente não se pode determinar o caracter nem a extensão daB 
medidas de excepção que devem ser adoptadas para suffocar o movimento insur-
reccional. 

Cita varias constituições que consagrão essa theoria e cita factos que se tem 
dado em seu apoio em diversas nações, especialmente na Italia, onde não menos 
de quatro declarações de estado de sitio têm sido feitas em varias emergencias. 

Recorda á Camara a discussão que então se travou no seio do parlamento 
riacjonal, faz sobre ellas algumas considerações no sentido de provar que nessas 
leis e constituições não se discriminão quaes as garantias que devem ser suspensas. 

Ennumera algumas garantias que a;pparentemente não devem ser suspensas, 
eútretanto occ·asiões ha em qu_e o poder publico deve fazei-o; entre essas garantias 
lembra a liberdade de cornmercio, especialmente de armas; a liberdade religiosa, 
dado o caso de aproveitarem-se os sectarios de um culto do seu templo para fazerem 
a propaganda contra o governo e as instituições. 

Cita e lê o que disse Alcorta, quanto ao senador Sarmento. 
Depois de varias consideraçõés conclua dizendo que patrioticamente andará 

a Camara se rejeitar o projecto, que é inconveniente e inconstitucional. 
E' encerrada a discussão. · -

1 

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO 

.E' annunciada a votação do projecto n, 96, de 1895, regulando o estado de 
sitio (3ª discussão.) 

São successi~amente post,as a votos e rejeitadas as emendas offerecidas pelos 
Srs. Ferreira Pires, Anizio de Abreu, Adolpho Gordo e Medeiros e Albuquerque. 

E' annunciada a votação fia seguinte emenda do Sr. Milton: 
Substitua-se o art. 6° pe~o seguinte : - Logo que se reunir o Congresso, o 

Presidente da Republica lhe I\elatará, motivando-as, as medidas de excepção, que 
houverem sido tomadas. (Art. 80 § 3° da Constituição. ) 

O Sr. Au~usto de Freftas (pela ordem) - Sr. presidente, pedi a palavra 
para solicitar de -V. Ex. um E)Sclarecimento que reputo indispensavel para o. voto 
que a .Cama;ra vae dar. . 

G projecto elaborado pe\a comroissão estabelece a reunião do Congresso 30 
dias depois da declaração do \litio para, tomando conhecimento do estado de sitio, 
suspendei-o ou perroittir que pontinue. 

A emenda do . Sr. deput1J,do Milton, redigida coroo está, sendo uma trans-
cripção do texto constitucion13'l : parece uma medida innocente; isto é, logo que o 
Congresso se reunir, o preside~ite dará conhecimento das medidas por elle tomadas. 

Entretanto, a acceitaçãq desta emenda importa a annullação completa do 
systema adoptado pelo projecto, que é a reunião immediata do Congresso, sempre 
que o sitio for declarado pelo Poder Executivo. 

Si a Carnara acceitar e~ta emenda,, o projecto ficará compromettido nesta 
pa.rte. 

, O Sr. Milton (pela ordem) - Sr. presidente, já que o roeu digno collega, de-
putado pelo lo distrieto da Bahia, entendeu conveniente explicar o que legisla a 

I 
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emenda por mim apresentada, tambem tomo a liberdade de explicar á Camara qual 
o meu pensamento, redigindo a dita emenda. 

Pelo projecto, Sr. presidente, logo depois da declaração do sitio o Congresso 
se reunirá para sobre elle emittir a sua opinião, approvando ou deixando de approvar 
n.s medidas que tenham sido tomadas pelo Poder Executivo. 

Segundo a minha emenda, esta reunião do Congresso, não terá logar immedia-
tamente, mas no tempo proprio, porque, segundo já tive occasião de expender, o 
Poder Executivo é o competente para fazer a reunião extraordinaria do Congresso 
e não o Poder L egislativo, como quer o projecto. 

Em 2° logar, creio ter demonstrado tambem que a reunião immediata do Con-
gresso, de algum modo tolherá o Poder Executivo, nas medidas que for obrigado 
a tomar. deante dos gr aves acontecimentos que determinarem a decretação do sitio. 

Me parece que a emenda não contrariou o projecto, ou pelo menos, não vae de 
encontro ao systema que foi adoptado pela Gommissão Especial. 

Era esta a explicação que tinha a dar. 

·o Sr. Sebastião Lacerda (pela ordem) - Sr. presidente, V. Ex. annunciou 
que esta emenda era substitutiva do § 1° do art. 6º. 

A emenda não declara qual o artigo que vae substituir ; me parece que ella 
vae substituir todo o artigo. 

V. Ex. attenda aos termos da emenda. 
O art. 6° trata de duas hypotheses, da approvação do estado de sitio declarado / 

pelo Poder Executivo e da approvação das medidas de excepção. 
A emenda como est.á redigida vem substituir completamel'.}te o artigo deixando 

sem prevenir a segunda hypothese a que me refiro, a approvação do estado de sitio 
pelo Congresso Nacional. 

Posta a votos é rejeitada a emenda do Sr. Milton . 
. E' annunciada_ a votação do substituvivo offerecido pelo Sr. Leovigildo F'.il-

gueims. 

O Sr. Leovigildo Filgueiras (pela ordem) - Sr: ·presidente, para poupar a 
V. Ex. a leitura do substitutivo geral ao projecto em discussão e convencido como 
estou de que não ha necessidade de se regular a suspensão de garantias 'constitu-
cionaes em um paiz onde ellas praticamente não existem, requeiro a V. Ex. que 
consulte á Camara si consente na retirada do ·meu projecto substitutivo sobre o 
art. Constituição da Republica. 

Consultada, a Camara concede a retirada pedida. 
Em seguinda é posto a votos e approvado em 3a discussão, e enviado á Com-

missão de Redacção, o seguinte projecto. 
O Congresso Nacional decreta : 

Approvação Art. 1 o No caso de imminente perigo por aggressão 
estrangeira ou grave commoção intestina, exigindo a segu-

do projecto rança publica e sendo manifestamente inefficazes as medidas 
ordinarias para a manutenção da ordem e regular funcciona-

mento dos poderes publicas, attenta a natureza da insurreição ou conspiração, a 
sua extensão e os elementos de que dispõe, podevá ser declarado em estado de 
sitio pelo Congresso Nacional, e, na sua ausencia, pelo Poder Executivo, um ou 
mais pontos do territorio nacional, ficando ahi suspensas as garantias constitu-
cionaes (Const., arts. 34, n. 21, 48, ns. 15 e 80). 

§ 1°. A resolução do Congresso Nacional, declaratoria do estado de sitio e o 
decreto do Poder Executivo, quando a este couber o exercício de tal attribuição, 
determinarão a parte do territorio nacional e o tempo durante o qual ficarão sus-
pensas as garantias constitucionaes (Const., art. 80). 

§ 2°. A resolução do Congresso terá uma só discussão em cada uma das casas, 
e, approvada, será promulgada pelo presidente do Senado. 

~ 3°. O estado de sitio declarado pelo Congresso ou pelo Poder Executivo, 
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sómente suspenderá as garantias oonstitucionaes consagradas no art. 72 §§ 8°, 10, 
11, 12, 13, 14 e 17 (principio) concernentes á liberdade individual, ao domicilio do 
cidadão e á sua propriedade. 

No caso de exigir o interesse publico a occupação ou apropriação da proprie-
dade particular, será obrigado o Estad,o á indemnisação, entendendo-se, no ultimo 
caso, feita a desapropriação por utilidade publica (Const., art. 72 § 17). 

§ 4°. As immunidades parlamentares serão mantidas d1lrante o estado de sitio 
declarado pelo Congresso ou pelo Poder Executivo. 

Art. 2°. Declarado o estado de sitio por qualquer dos poderes, limitar-se-ha o 
Poder Executivo a impôr : 

a) a detenção em logar não destinado aos réos de crimes communs; 
b) o desterro para outros pontos de territorio nacional, não preferindo o 

paciente retirar-se do paiz, com assentimento do governo : 
§ lo. A detenção só poderá verificar-se em logar comprehendido na parte do 

territorio declarado em estado de sitio, ou estabelecimentos militares proximos. 
§ 2°. No caso de applicação do desterro, como medida de repressão, o governo 

designará os logares, nos quaes não poderá residir o paciente durante o estado de 
sitio ; devendo este conservar-se solto no ponto do territorio para onde transferir 
a sua habitação. 

§ 3º. Durante o estado de sitio o Poder Executivo, por si ou por seus agentes, 
colherá todos os documentos, que possam servir de base ao processo e que firmem a 
responsabilidade dos cidadãos envolvidos no movimento revolucionario. 

Art. 30, Poderá o Poder Executivo suspender o estado de sitio declarado pelo 
Congresso Nacional, si, na ausencia deste, tiverem cessado os motivos, que deter-
minaram a declaração. 

Art. 4º. Suspenso o estado de sitio por acto do Congresso Nacional, do Poder 
Executivo, ou pela terminação ~o tempo fixado na sua declaração, cessam todos 
os effeitos delle decorrentes de'l\'endo immediatamente ser passados á ordem das 
autoridades judiciarias competentes, afim de serem processados, todos os cidadãos 
que se acharem detidos, remettiindo-se ás referidas autoridades cópias dos docu-
mentos comprobatorios da respçmsabilidade criminal de taes cidadãos, bem corno 
de quantos tiverem parte no ac·~o revolucionario. 

Paragrapho unico. A forma9ão do processo e o julgamento dos cidadãos, cuja 
responsabilidade for apurada, r+ão depende de prévia deliberação do Congresso, 
approvando ou não, a declaração do estado do sitio, quando feita esta pelo Poder 
Executivo ou da sua deliberação sobre as medidas de repressão por este impostas, 
quando declarado o sitio pelo prpprio Congresso. 

Art 5°. Sob pretexto algum, poderá o Congresso Nacional, ou o. Poder Execu-
tivo, declarando em estado de sitio qualquer parte do territorió nacional, crear 
tribunaes extraordinarios ou de excepção, ou ampliar a jurisdicção dos tribunaes 
militares, conferindo-lhes o julgamento de civis (Const., art. 72 § l º e art. 77). 

Art. 6°. Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Congresso Nacional, 
independente de convocação, r1mn:ir-se-ha extraordinariamente 30 dias depois, 
contados da data da declaração. 

§ 1°. Reunido o Congresso, 9 Presidente da Republica, em mensagem especial, 
e no prazo de oito dias, lhe rell),tará os motivos, que determinaram a declaração 
do sitjo e as medidas de excepção, que houverem sido tomadas, remettendo-lhe 
todos os documentos justificativos do seu acto. 

§ 2°. Examinados por am~as as Camaras os documentos apresentados, e, 
entendendo o Congresso não deyer suspender o estado de sitio, porventura ainda 
existente, lirojtar-se-ha a approval-o, aguardando o juízo defu1itivo sobre as medidas 
de excepção, para quando, cessafl.o o estado de sitio, lhe forem relatadas, na imme-
diata sessão ordinaria do Congllesso e nos oito primeiros dias, todas as medidas 
que tiverem sido tomadas. 

§ 30, Tendo cessado o estad1> de sitio por acto do Poder Executivo ou pela ter-· 
minação do prazo, ou ainda sen(\o suspenso pelo Congresso, este, examinados todos 
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os documentos e informações offerecidos pelo Poder Executivo, approvaré. o estado 
de sitio, ou, no caso de 'v:iolação da Constituição ou das disposições da presente lei, 
promoverá a responsabilidade de quem de direito. 

§ 4°. A falta de apresentação ao Congresso Nacional, no prazo prescripto, dos 
documentos e informações justificativas da declaração do sitio e das medidae de 
excepção, não inhibirá o Congresso de exercer a attribuição, que lhe competa (Const., 
a.rt. 34, n. 21 ). 

§ 5°. O exame dos documentos apresentados será iniciado na Camara, devendo 
cada um dos ramos do Congresso deliberar definitivamente no prazo de 20 dias da 
data da apresentação do parecer pela respectiva commissão. 

Não apresentando o Poder Executivo os documentos de que trata o § lº; 
o Congresso deliberará. pelas informações que houver colhido. 

Estes documentos serão publicados no Diario do OongreBso, quando assim 
resolver a Camara ou o Senado. 

Art. 7°. Sendo declarado o sitio pelo Congresso e estando este funccionando ao 
tempo da terminação do prazo fixado na resolução, o Poder Executivo lhe Telatará 
todas as medidas que tiver tomado, dentro de oito dias da cessação do sitio. 

Paragrapho unico. Si o Congresso encerrar a sua sessão antes de suspenso . o 
estado de sitio, sómente se reunirá extraordinariamente para conhecer das medidas 
de excepção tomadas, quando, findo o prazo da declaração do sitio fixado na reso-
lução, o Poder Executivo prorogal-o por mais de sessenta dias. 

Neste caso, o Congresso reunirá noventa dias depois da terminação do pr&zo 
fixa.do na resolução legislativa. 

Occorrendo este facto depois de encerrada a sessão ordinaria do ultúllo anno da 
legislatura, cabe ao novo Congresso reunir-se extraordinariam nte paraexerceresta. 
attribuição. 

Art. 8°. A approvação ou rejeição do projecto de amnistia, por ventura apre-
eenta.do e referente aos factos, que determinaram a suspensão das garantias consti-
tucionaes, não depende de prévia deliberação do Congresso Nacional sobre a 
declaração de sitio feita pelo Poder Executivo, ou sobre as medidas de excepção 
por elle impostas, quando declarado o sitio pelo mesmo Congresso. 

Art. 9°. Revogam-se as disposições em contrario. 

SESSÃO DE 18 DE NOVEMBRO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1° : No caso de imminente perigo por aggressão estrangeira ou grave 

commoção intestina, exigindo a segurança publica e sendo manifestamente ineficazes 
as medidas ordinarias para a manutenção da ordem e regular funccionamento dos 
poderes publicos, attenta a natureza da insurreição ou conspiração, a sua extensão 
e os elementos de que dispõe, poderá ser declarado em estado de sitio pelo Congresso 
Nacional, e na sua ausencia, pelo Poder Executivo, um ou mais pontos do territorio 
nacional, ficando ahi suspensas as garantias constitucionaes (Const., arte. 34, n. 21, 
48, na. 15 e 80). 

§ 1°. A resolução do Congresso Nacional, declaratoria do estado de sitio e o 
decreto do Poder Executivo, quando a este couber o exercício de tal attribuição, 
determinarão a parte do territorio nacional e o tempo durante o qual ficarão sus-
pensas as garantias constituicionaes (Const., art 80) 

§ 20. A resolução do Congresso terá uma só discussão em cada uma das casas, 
e, &pprovada, será promulgada pelo presidente do Senado. 



- 31Ú 

§ 3°. O estado de sitio declarado pelo Congresso ou pelo Poder Executivo, 
sómente suspenderá as garantias constuticionaes consagradas no art. 72 §§ 8°, 
10, 11,12, 13, 14 e 17 (principio) concernentes á liberdade individual, ao domicilio 
do cidadão e á sua propriedade. 

· No caso de exigir o interesse publico a occupação ou apropriação da proprie. 
dade particular, será obrigado o Estado á indemnisação, entendendo.se, no ultimo 
caso, feita a desapropriação por utilidade publica (Const., art. 72 § 17). 

§ 4°. As immunidade·s parlamentares se11ão mantidas durante o estado de sitio 
declarado pelo Congresso ou pelo Poder Executivo. 

Art. 2°. Declarado o estado de sitio por qualquer dos poderes, limitar-se-ha o 
Poder Executivo a impõr : 

a) a detenção em lagar não destinado aos réos de crimes communs; 
· b) o desterro para outros pontos do territorio nacional, não preferindo o pa-

ciente retirar-se do paiz, com assentimento do governo. 
§ 1°. A detenção só poderá verificar-se em Jogar comprehendido na parte .do 

territorio declarado em estado de sitio, ou estabelecimentos militares proximos. 
§ 2°. No caso de applicação dei desterro, como medida de repressão, o governo 

designará os lagares, nos quaes não poderá residir o paciente durante o estado de 
sitio, devendo este conservar-se solto no ponto do territorio, para onde transferir 
a sua habitação. 

§ 3°. Durante o estado de sitio o Poder Executivo, por si ou por seus agentes, 
colherá todos os documentos, que possam servir de base ao processo e que firmem 
a responsabilidade dos cidadãos envolvidos no movimento revolucionaria. 

Art. 3º. Poderá o Poder Executivo suspender o estado de sitio declarado pelo 
Congresso Nacional, si, na ausencia deste, tiverem cessado os motivos, que deter-
minaram a declaração. · . . 

Art 4º. Suspenso o estado' de sitio por aoto do Congresso Nacional, do Poder 
Executivo, ou pela terminação f!o tempo fixado na sua declaração, cessam todos os 
effeitos delle decorrentes,devenflo immediatamente ser passados á ordem das auto-
ridades judiciarias competente;i afim de serem processados todos os cidadãos que 
se acharem detidos, remettendo-se ás referidas autoridades cópias dos documentos 
comprobatorios da responsabqidade criminal de taes cidadãos, bem como de 
quantos tiveram parte no acto revolucionaria. 

Paragrapho unico. A formação do procesS"o e o julgamento dos cidadã0s, cuja 
responsabilidade for apurada, np.o depende de prévia deliberação do estado de sitio, 
quando feita esta pelo Poder E;x:ecutivo ou da sua deliberação sobre as medidas de 
repressão por este impostas, quando declarado o sitio pelo proprio Congresso. 

Art. 5°. Sob pretexto alguifl, podera o Congresso Nacional, ou o Poder Execu-
tivo, declarando em estado de sitio qualquer parte do territorio nacional, crear 
tribunaes extraordinarios ou de excepção, ·ou ampliar a jurisdicção dos tribunaes 
militares, conferindo-lhes o j'ul~amento de civis (Const., art. 72 § 1° e art. 77). 

Art. 6°. Declarado p!Jlo Poqer Executivo o estado de sitio, o Congresso Nacional 
independente de convocação, reunir-se-ha extraordinariamente 30 dias depois, 
contados da data da declaração.. 

§ 1°. Reunido o C0ngresso, o Presidente da Republica, em mensagem especial, 
e no prazo de oito dias, lhe relatará os motivos, que determinaram a declaração do 
sitio e as medidas de excepção, que houverem sido tomadas, remetterido-lhe todos 
os documentos justificativos do seu acto. 

§ 20. Examinados por amb!fS as Camaras os documentos apresentados,. e, enten-
dendo O· Congresso não dever suspender o estado de sitio, porventura ainda exis· 
tente, limitar-se-ha a approval ,o, aguardando o juizo definitivo sobre as medidas 
de excepção, para quando, cess\tdo o estado de sitio, lhe forem relatadas, na imme-
diata sessão ordinaria do Congr13sso e nos oito primeiros dias, todas as medidas que 
tiverem sido tomadas. 

§ 30, Tendo cessado o est~~do de sitio por acto do P oder Executivo ou pela 
terminação do prazo, ou ainda sendo suspenso pelo Congresso, este, examinados 
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todos os documentos e informações offerecidoa pelo Poder Executivo, approvará 
o estado de sitio, ou, no caso de violação da Constituição ou das disposições da 
presente lei, promoverá a responsabilidade de quem de direito. 

§ 4°. A falta de apresentação ao Congresso Nacional, no prazo prescripto, dos 
documentos e informações justificativas da declaração do sitio e das medidas de 
excepção, não inhibirá o Congresso de exercer a attribuiçã9, qúe lhe compete 
(ConR., art. 34, n. 21). 

§ 5°. O exame dos documentos apresentados será iniciado na Camara, devendo 
cada um dos ramos do Congresso deliberar definitivamente no prazo de 20 dias da 
data da apresentação do parecer pela respectiva coromissão. 

Não apresentando o Poder Executivo os documentos de que trata o § lº, o 
Congresso deliberará pelas informações que houver colhido. 

Estes documentos serão publicados no Diario do Oongresao, quando assim 
resolver a Camara ou o Senado. 

Art. 7°. Sendo declarado o sitio pelo Congresso e estando este funccionando 
ao tempo da terminação do prazo. fixado na resolução, o Poder Executivo lhe 
relatará todas as medidas que tiver tomado, dentro de oito dias da cessação do 
sitio 

Paragrapho unico. Si o Congresso encerrar a sua sessão antes de suspenso o 
estado de sitio, sómente se reunirá extraordinariamente para conhecer das medidas 
de excepção tomadas, quando, findo o prazo da declaração do sitio fix'ado na reso-
lução, o Poder Executivo prorogal-o por mais de sessenta dias. 

Neste caso, o Congresso se reunirá noventa dias depois da terminação do prazo 
fixado na resolução legislativa. 

Occorrendo este facto depois de encerrada a sessão ordinaria do ultimo anno 
da legislatura, cabe ao novo Congresso reunir-se extraordinariamente para exercer 
esta attribuição. 

Art. so. A approvação ou rejeição do projecto de amnistia, por ventura apre-
sentado e referente aos factos, que determinaram a suspensão das garantias consti-
tucionaes, não depende de prévia deliberação do Congresso Nacional sobre a decla-
ração de sitio feita pelo Poder Executivo, ou sobre as medidas de excepção por elle 
impostas, quando declarado o sitio pelo mesmo Congresso. 

Art .. 9°. Revogam se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 18 de novembro de 1895. - Paranhos Montenegro. -

}'.Lima Duarte. ___:. J, A. Neiva. 

Na sessão de 21 é approvada a redacção final. E' enviada. a.o Senado. 
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NOTA 

Projecto Leonel Filho. 

PROJECTO Nº 5. 

Em 20 de Maio ae 1897 foi julga;d-0 objecto de deliberação e enviado á Gom-
missão de Constituição. 

Em 21 o sr Arrvphilop111io requer a nomeação de uma Gommissão mixta para 
formular um projecto regulando o estado de sitio 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 20 DE MAIO 

O S'r. Leonel Filho - Eml895, em uma das sessões desta Camara, conside-
rando que a calma havia sido restituida aos espiritos que, justa e legitimamente 
indignados, se alarmaram contra a revolta de 6 de setembro, que tantos males 
causou t't Patria ; considerando que naquelle periodo doloroso para a Republica, 
o Governo teve necessidade de lançar mão da medida excepcional do estado de sitio, 
que, por mais de uma vez, foi decretado para esta Capital e outros pontos do terri· 
torio nacional, dando então a infelligencia do text0 constitucional, referente ao 
assumpto, logar a divergencias profundas, mesmo no seio deste Parlamento, julgou 
o orador que prestara um serviço ao seu paiz, requerendo, como fez, a nomeação 
de u.ma Commissão Especial, encarregada de confeccionar um projecto, no qual 
fossem determinadas as consequencias políticas, administrativas e judiciarias do 
estado de sitio. 

Esta commissão foi nomeada, sendo das mais felizes a escolha de seus membres, 
que todos, á excepção apenas de um incompetente (pois o orador tambem foi nomea-
do por extrema gentileza do Presidente da Cam!U'a), eram espiritosesclarecidos, 
versados na sciencia do direito, capazes, emfinf, como demonstraram, de apresentar 
sobre tão melindroso assumpto trabalho digno do Parlamento Brazileiro. 

Effectivamente, estudada a materia com todo o cuidado e zelo consciencioso 
pela Commissão, foi o respectivo projecto redigido e sujeito á deliberação da Ca.mara. 

Não querendo apreciar o merecimento desse projecto, comtudo dirá que, sem 
desviar-se da regra traçada pela Constituição, quando estabeleceu a these geral 
sobre o estado de sitio, consagrou a doutrina a mais salutar, a mais consenta.nea 
com os principias da escola J.iberal, garantindo a acção do Governo na emergencia 
da aggressão estrangeira, ou commoção intestina, lhe é agradavel assignala.r que, 
sujeito o alludido projecto á deliberação da Camara, foi por ella approva.do em tres 
discussões successivas, sem que uma só emenda a um só' dos seus artigos conseguisse 
triumphar nas votações. 

Pois bem, a.pprovado o projecto em 1895, e nesse mesmo anno remettido a.o 
Senado, alli permaneceu completamente esquecido na respectiva Commissão, até 
q11e, ordenado na ordem do dia de uma das sessões do anno passado, foi, sem maia 
discussão, rejeitado. 

Não é licito ao ora.dor e nem é seu intento censurar o procedimento do Senado, 
mas cansou-lhe surpreza que aquella Casa do Congresso Nacional julgasse de 
sórnenof\ irnportancia um assumpto, cuja solução interessa e muito ás garantias 
effectivas que na lei devem ser estipuladas em favor dos direitos da sociedade, da 
liberdade individual, da propriedade mesmo, adiando talvez para occasião inoppor-
tuna o cumprimento de um dos mais altos deveres do Corpo Legislativo, a quem 
privativamente compete decretar as leis e resoluções necessarias para o exercicio 
dos poderes, que pertencem á União, e decretar a.s leis organicas para a execução 
completa da Constituição. 

Disse que o Senado, repudiando a solução da questão, adiou talvez para occa-
siãe inopportuna a sua discnasno, porque não é, na emergencia de graves oommoçõee 
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internas ou de aggressões estrangeiras, quando as paixões e os odios se agitam por 
toda a parte, quando interesses contraries nos cegam, a ponto de julgarmos bons 
todos os caminhos, que nos levam ao triumpho da causa, que defendemos, que o 
Congresso Nacional, como testemunha imparcial dessas -lutas, em qge se empenhará 
tambem, quer como poder politico da Nação, quer como corporação, que não 
p6de dei..-..:ar de participar das paixões e interesses partidarios da occasião, ha de 
regular as condições do combate, do qual poderá, sem duvida, sahir victorioso o 
poder publico, mas sacrificando, quiçá, a liberdade dos cidadãos. 

E' pois, no periodo da calma, quando ao espirito publico não perturbar nenhuma 
dessas agitações, que o prendem a situações graves, que leis, como as que regulam 
os effeitos do estado de sitio, devem ser discutidas e resolvidas. 

Não podia nunca o orador ter a pretenção de suppor que o projecto, apresentado 
pela Commissão de que teve a honra de fazer parte, fosse a obra mais perfeita, e, 
portanto, merecedora por parte da outra Casa do Congresso de approvação incondi-
cional; acre.dita que tivesse senões, erros, que o Senado devia corrigir, quer emen-
dando o projecto, quer rejeitando -o mesmo, mas em todo o caso substituindo.o 
por outro qualquer, que a sua sabedoria julgasse de melhor conselho ser approvado. 
O procedimento, porém, do Senado, rejeitando o projecto sem maior exame, significa 
que aquelle ramo do Poder Legislativo julgou desnecessaria ou inopportuna a solução 
da questão. 

Que é necessario regulamentar-se o estado de sitio, dil-o apropria Constituição, 
que, como mostrou, dá ao Congresso a attribuição de decretar as leis.complementares 
para a execução da mesma Constituição; demais, o estatuto flindamental dizendo 
que ao Congresso incumbe declarar em estado de sitio um ou mais pontos do terri-
torio nacional na emergencia de aggressão estrangeira ou commoção intestina, 
dando, na ausencia do Congresso, essa attribuição ao Poder Executivo, no art. 80, 
eatabelece a these geral, vaga e ~ndeterminada de que, durante a permanencia do 
sitio, ficam suspensas as garantiBf' constitucionaes, de m.odo que, decretado o estado 
de sitio, na ausencia de ]ei que re~fule os seus effeitos, o poder encarregado do dar-lhe 
E)xecuç;io p6de como que armar-sç de um guante de ferro para opprimir as liberdades 
publicas. 

Já se disse neste Parlamentq, em um discurso eloquentissimo, como são todos 
os que sahem dos labi.os inspiradqs do orador que o proferira, que durante· a perma-
nencia do sitio desapparece a lei: fundamental, · ha o interregno constitucional. 
Perigosa doutrina que i:ião p6de e não deve ser acceit!l pelos republicanos, nem 
mesmo no caso de extrema neces13idade. 

Assim, pois, para evitarem-13e interpretações. arbitrarias, perigosas, contrarias 
ao espirita liberal que presidiu á ponstituição éie 24 de fevereiro, torna-se necessaria 
a regulamentação do estado de ijitio. E esta necessidade está tambem mencionada 
na Mensagem que o Presidente da Republica remetteu ao Congresso. 

Um unico exemplo bastará para, a toda luz, mostrar a urgente necessida.de 
da lei a que se refere. 

Durante a revolta de 6 de sej;embro, que attentou contra a segurança da R epu-
blica, o Governo do benemerito Marechal Floriano Peixoto poz em execução as 
leis marciaes do tempo do impflrio; conferindo aos Tribunaes militares o julga-
mento dos civis, de modo que estabeleceu como effeito do estado de sitio a sup-
pressão temperaria da jurisdicçiio dos Tribunaes communs, para o julgamento 
dos crimes contra a ordem e paz publica. O Congresso Nacional, approvando todos 
os actos do Governo, sanccionou aquella doutrina. 

O orador votou pela approvação dos actos do Governo, porque entendeu que, 
attenta á generalidade da' dispo$ição do art. 80 da Constituição o Governo podia 
crear Tribunaes extraordinarios ou de excepção, para o julgamento dos civis ; mas 
·entende tambem que tal doutrina não deve ter curso na Republica, e que os legis-
ladores não devem continuar a dissimular os seus inconvenientes e perigos. 

A opportunidade da discussão do projecto é tambem intuitiva. Já demonstrou 
que não é quando o espirita pubjico se agita no meio de graves perturbações que o 
Congresso deve resolver arduos problemas como o dos effeitos do sitio. 
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O Poder Legislativo, que, como diz Lastarri~, é o encarregado de formular 
o direito por meio de decisões e leis para conservar o regimen social e politioo, 
conforme o principio de justiça, que é o director, o regulador que decide soberana-
mente acerca dos direitos e obrigações, sendó responsavel perante a Nação, deve 
discutir, tendo em vista sómente o interesse nacional. Ora, esse interesse não ficará 
perfeitamente resguardado, si o Congresso esperar que uma grave commoção 
interna se manifeste, ou uma aggressão estrangeira se realize para, decretando o 
sitio, declarar os seus effeitos. 

Esse inconveniente ainda é mais palpavel, quando na ausencia do Congresso 
o Poder Executivo, decretando o sitio, ficar com o arbítrio para a interpretação 
do text.o constitucional, porque então poderá resuscitar a perigosa maxirna de 
Machiavel de que ha casos em que se deve velar a liberdade, como era costume 
entre os antigos cobrir as estatuas dos deuses. 

Para tornar· mais claro .O siiu pensamento, firma-se nas palavras ele Palez, que, 
na sua Moral Philosophica e Politica, diz " que o parlamento não deve conhecer os 
individues sobre os quaes seus actos irão exercer a sua acção, e que, quando as 
partes e os interesses que tiverem de ser regulados pelas leis forem conhecidos, as 
inclinações dos legisladores propenderão inevitavelmente para um ou outro lado "· 

Não quer cançar a attenção da Camara, mesmo porque não vem · discutir o 
assumpto. O seu intuito é apresentar meramente á consideração da Camara o pro-
jecto, que foi rejeitado pelo Senado, afim de que sirva de base para estudo por 
parte da Commissão de _Constituição, Legislação e Justiça. 

Si a Camara entender que não deve agitar a questão, ou si o Senado continuar 
a julgar que o assumpto não merece discussão séria, ao orador ficará, como conso-
lação para a derrota, a convicção de que procurou cumprir um dos seus mais 
elevados deveres de representante do povo, que quer pôr os seus direitos ao abrigo 
de qualquer despotismo. (Muito bem, muito bem.) 

Fica sobre a Mesa, até ulterior deliberaÇão, o seguinte projecto. 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. l 9. No caso de · imminente perigo por aggressão estrangeira, ou grave 

commoção intestina, exigindo a segurança publica e, sendo 
Projecto. manüestamente inefficazes as medidas ordinarias para a manu-

t enção da ordem e regular funccionamento dos Poderes Publi-
cos, attenta a natureza da insurreição ou conspiração, a sua extensão e aos elementos 
de que dispõem, poderá ser declarado em estado de sitio pelo Congresso Nacional, 
e, na sua ausencia. pelo Poder Executivo, uma ou mais partes do territorio nacional, 
,ficando ahi suspensas as garantias constitucionaes. (Constituição, arta. 34, n. 21, 48, 
n. 15 e 80.) 

§ 1° A resolução do Congresso Nacional, declaratoria do estado de sitio, e o 
decreto do Poder Executivo, quando a este couber o exerci.cio de tal attribuição, 
determinarão a parte do territorio nacional e• o tempo durante o qual fica:cão sua-
.pensas as garantias constitucionaes. (Constituição, art. 80.) 

§ 2° A resolução do Congress t erá uma só discussão em cada uma das Casas, 
e, approvada, será promulgada pelo Presidente do Senado. 

§ 30 O estado de sitio, declarado pelo Congresso ou pelo POder Executivo 
sóment~ suspenderá as garantias constitucionaes consagradas no art. 72, §§ 8°, 
10, 11, 12, 13, 14 e 17 (principio) concernente á. liberdade individual, ao domicilio 
do cida.di'\o e á sua propriedade. 

No caso de exigir o interesse publico a apropriação da propriedade pa.rticular, 
entende-se feita a desapropriação por .utilidade publica e obrigado o Estado á 
indemnização. 
· § 40 As immunidades parlamentares serão mantidas durante o estado de sitio 

declarado pelo Congresso ou pelo Poder Executivo. 
Art. 2º. Declarado .o estado de sitio por qualquer dos poderes, limitar-se-ha 

o Poder Executivo a irnpõr : 
a) a detençã9 em loga.r não destinado aos réos de crimes communs; 
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b) o desterro para outros pontes do territorio nacional ,não preferindo o pacients 
retirar-se do paiz, com assentimento do Governo. 

§ 1 o A detenção só poderá verifio·ar-se em Jogar comprehendido na parte do 
territorio declarado em estado de sitio, ou_ estabelecimentos militares proximos. 

§ 20 No caso de applicação do desterro, como medida de repressão, o Governo 
designará os Jogares nos quaes não poderá residir o paciente durante o estado de 
sitio, devendo este conservar-se solto no ponto do territorio para onde transferir 
a sua habitação. 

§ 30 Durante o estado de sitio o Poder Executivo por si, ou por seus agentes, 
colherá os documentos que possam servir de base a.o processo, e que firmem a res-
ponsabilidade dos cidadãos envolvidos no movimento revoluciona.rio. 

Art. 3°. Poderá o Poder Executivo suspender o estado de sitio declarado pelo 
Congresso Nacional, si, na ausencia deste, tiverem cessado os motivos que deter-
minaram a declaração. 

· Art: 4°. Suspenso o estado de sitio por acto do Congresso Nacional, do Poder 
Executivo, ou pela terminação do tempo fixado na sua declaração, cessam todos 
os effeitos delle decorrentes, devendo immediatamente ser passados, á ordem das 
autoridades judiciarias competentes, afim de serem processados, todos os cidadãos 
que se acharem detidos, remettendo-se ás referidas autor.idades cópias dos docu-
mentos comprobatorios da responsabilidade criminal de tàes cidadãos, bem como 
de quantos tiverem parte no acto revolucionario. 

Paragrapho unico. A formação do processo e o julgamento dos cidadãos, cuja. 
responsabilidade for apurada, não depende da deliberação do Congresso, appro· 
vando ou não a declaração do estado de sitio, quando feita esta pelo Poder Execu-
tivo, ou da sua deliberação sobre as medidas de repressão por este impostas, quando· 
declarado o sitio pelo proprio ·congresso. 

Art. 5°. Sob pretexto algum), poderá o Congresso Nacional ou o Poder Execu-
tivo, declarando em estado de ~itio qualquer parte do territorio nacional, crear 
T.ribunaes extr~ordinarios ou de ,excepção, ou ampliar a jurisdicção dos Tribunaes 
militares, conferindo-lhes o julgamento de civis. (Constituição, arts. 72, · § 1 o, e 77). 

Art. 6°. Declarado pelo Pode11 Executivo o estado de sitio, o Congresso Nacional 
considerar-se -ha ipso-facto conv9cado, e reunir-se-ha 30 dias depois, contados da 
data da declaração. 

§ 1°. Reunido o Congresso, o. Presidente da 'Republica, em Mensagem especial, 
e no prazo de oito dias, lhe relat(~rá os motivos que determinaram a declaração do 
sitio e as medidas de excepção que houverem sido tomadas, remettendo-lhe todos 
os documentos justificativos do ~eu acto. 

§ 2° Examinados por ambas as Camaras os documentos apresentados, e enten-
dendo o Congresso não dever sm,ipender o estado de sitio, porventura ainda exis-
tente, limitar-se-ha a approval-o, a_rguardando o juízo definitivo sobre as medidas 
de excepção, para quando, cessa.d.o o estado de sitio, lhe forem relatadas, na imme-
diata sessão qrdinaria do CongrE\sso, e nos oito primeiros dias, todas as medidRs 
que tiverem sido tomadas. 

§ 3° Tendo cessado o estadp de sitio por acto do Poder Executivo, ou pela 
terminação do prazo, ou ainda, 13endo suspenso pelo Congresso, este, examinados 
todos os documentos e informaç.ões offerecidos pelo Poder Executivo, approvará 
o estado de sitio, ou, no caso d\l violação da Constituição ou das disposições da 
presente lei, promoverá a respon~abilidade de quem de direito. 

§ 40 A falta de apresentação ao Congresso, no prazo prescripto dos documentos 
e informações justificativa.~ da declaração de sitio, e das medidas de excepção, 
não. inhibirá o Congresso de exei·cer a attribuição que lhe compete. (ConstituiÇão, 
art. 34, n. 21.) , 

§ 5° O exame dos documentos apresentados será iniciado na Camara, devendo 
cada um dos ramos do Congresso deliberar definitivamente no prazo de 20 dias da 
data da apresentação do parecer pela respectiva commissão. Não apresentando o 
Poder Exeêutivo os documentos de que trata o § 1°, o Congresso deliber8'rá pelas 
foformações que houver colhido. 
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iht. 7°. Sendo declarado o sitio pelo Congresso, e estando este funccionando -
ao tempo da terminação do prazo fixado na resolução, o Pod,er Executivo lhe 
rel11tará todas as medida.a que tiver tomado, dentro de oito dias da cessação do sitio. 

Paragrapho unico. Si o Congresso encerrar a sua sessão antes de suspenso o 
estado de sitio, sómente se reunirá extraordine,riarrÍente para conhecer de,s medidas 

• de excepção tomadas, quando, findo, o prazo da declaração do sitio fixado na reso-
lução, o Poder Executivo prorogal-o por mais de 60 dia.'!. Neste caso, o Congresso 
se reunará 90 dias depois da terminação do prazo fixado na resolução legislativa. 
Occorrendo este facto depois de encerrada a sessão ordinaria do ultimo anno da 
legislatura, cabe ao novo Congresso reunir-se extraordinariamente para exercer 
esta attribuição. 

Art. 8º. A deliberação do Congresso sobre a declaração do sitio feita pelo Poder 
Executivo, ou sobre as medidas de excepção por elle impostas quando declarado o 
mesmo pelo Congresso, não depende de prévia approvação ou rejeição do projecto 
de amnistia, porventura apresentado e referente a factos que determinaram a refe-
rida declaração. 

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 20 de maio de 1897. - Leonel Filho. 

SESSÃO DE 21 DE MAIO. 

O Sr. Amphilophio diz que tendo lido no Diario do Oongre.s.<JO de hoje o dis-
curso do digno representante de Minas, que pediu fosse dado para ordem dos tra-
balhos o prójecto regulando o estado de sitio, vinha identificado com o pensar e 
idé~s de seu illustre collega, pedir a nomeação de uma Commissão Mixta d~ Sena-
dores e Deputados para, revendo aquelle projecto, já rejeitado pelo Senado, for -
mular outro em que collaborem as duas Casas do Congresso ao mesmo tempo, 
prevenindo assim a hypothese de um novo desaccordo entre el\as, com prejuízo 
da materia de caracter tão urgente. 

Adduz diversas considerações, mostrando o quanto a falta da regulamentação 
dos artigos da Constituição referentes ao assumpto é penosa aos magistrados, que 
são obrigados a dar-lhes execução, não ·achando nellas remedio nem solução para 
innumeras questões, que neste assumpto tanto interessam á ordem publica como 
aos direitos e garantias da liberdade individual. 

O Sr, Presidente - Devo uma explicação á Camara. 
O proj ecto, regulando o estado de sitio, apresentado hontem, não foi ainda 

julgado objecto de deliberação, porque na occasião em que elle foi fundamentado 
já não havia numero legal na Camara; será dentro em pouco. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate approvado o seguinte requerimento. 
Requeiro que se consulte ao Senado si concorda na nomeação de uma Com-

missão Mixta de cinco membros de cada uma das Casas 
Requerimento do Congresso, para elaborar, com a urgencia que o caso 

requer, um projecto de lei regulando a mataria do estado 
de sitio. Sala das sessões, 21 de março de 1897 -Arrvphilophio. 

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. V. 21 





NOTA 

Projecto Lauro Sodré. - Gonçalves Chaves. 

N° 32 (1897) 21 (1898) 

Em 29 de Novembro de 1891 é iustifi,cado o projecto. Em 26 de Setembro 
de 1898 é pubUcado o parecer. Em li de Outubro entra em segunda discussão. Adiado 
a requerimento do Sr. A. Azeredo. Em 18 ora o Sr Gonçalves Chaves (que apresenta 
substitutivo n° 21 ) Em 19 oram os Sra. Ai'!varo Machado, Ruy Barbosa, Benedicto Leite 
e Severino Vieira. Em 20 oram os Srs. Moraes Barros, Gonçai'iveo Chaves, Severino 
Viefra. Em 21 são lidas emendas. 01·am os Srs. Ruy Ba?·bosa e Severino Vieira. Encer-
rado. Na votação o Sr. A . Azeredo requer preferen(}ia para o profecto 21 (1898). E'appro· 
11ada a preferencia e adoptado o pro'jecto em segunda discussão, com as emendas do8 
Srs. Ruy Barbosa e Gonçalves Chaves. Em 29 entra em terceira discussão. Ora o 
Sr. Feliciwno Penna. Em 4 de Novembro ora o sr. FeUciano Penna que offerece 
emendas. Em 9 ora o Sr Coelho e 0a?npos. São ~idas emendas. Encerrada a discussão. 
Em 10 é approvado o proiecto com .emendas. Em 11 é approvada a redacção final. 
Em 23 é enviado á Gamara. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO 

O Sr. Lauro Sodré - Sr. Presidente, não. tenho o veso de occupar a tribuna 
do Senado, e, si já não o tinha, sobravam-me agora razões para que maior fosse em 
mim o escrupulo de fazer ouvir a minha voz neste recinto depois da ultima vez que 
tive a honra de falar aqui. 

Não me preoccupa o proposito de semear de palavras minhas os Annaes desta 
Casa ; e toda vez que me levanto é impellido pelo sentimento de um dever que a 
minha consciencia me dieta. 

Ainda agora esta é a. causa que me força a interromper os trabalhos do Senado 
por poucos minutos. 

Esta Casa recebeu de tal modo a moção que tive a. honra de apresentar, moção 
calcada em moldes exactamente adoptad·os por moções anteriores, a.pprovadas 
pelo Senado ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Não apoiado. 
O SR. LAURO SoDRÉ ... que j')U vendo taxar esse documento, que não valia ma.is 

do que um preito de hqmenagem aos grandes benemeritos da Republica, vendo 
taxar essa moção, que nada mais era do que uma homenagem prestada aos grandes 
vultos da historia política da nossa Patria, de responso de confraria, tenho razão 
para doer-me da qualificação injusta e que eu absolutamente não podia esperar. 

Mas não pensei, Sr. Presidente, que um documento de tal natureza que foi 
julgado tão inoffensivo e tão sem valor assim .. . 

o SR. ALMINO AFFONSO - Não apoiado. 
O SR. LAURO SoDRÉ. .. merecesse mais tarde a appellidação de incentivo á 

anarchia, de insuflação á desordem, alguma cousa como um Ça ira de nova especie, 
destinado a agitar esta opinião, na apparencia morta deante dos actos de arbítrio 
e de prepotencia do Governo da Republica. (Não apoiados ). ' 

Peço permissão ao Senado, pediria mesmo a sua generosidade, para ouvir-me, 
por alguns minutos. 

Tenho direito de inquirir, si é possível, tendo em vista, já não digo palavras 
minha.~. porém actos meus, porque nunca mais que agora é necessario attender para 
os' actos e não para as palavras (apoiadop), tenho o direito de inquirir ao Senado si 
olhando para o meu passado, que não posso dizer que é longo, como de tantos outros 
obreiros da Republica ... 

o SR. ALMINO AFFONSO - Mas que é muito glorificante. 
O SR. LAURO SoDRÉ .. mas que, na sua curteza, não registra um acto que me 

possa desdow·ar, si, olhando para esse passado, si realmente, em face dos actos da 
miIÍha vida publica, em face dos actos da minha vida como homem político, é pos: 
sivel que eu sejá apontado como um pregoeiro de desordens, um semeador de anar-
chia. 

Apenas, Sr. Presidente, é com grande pezar que olho ·para a situação critica que 
a Republica está atravessando. 

Fui do numero dos ·que saudaram a organisação de partidos políticos constitu. 
cionaes destinados a concorrer para a consolidação das instituições republicanas, 
porque elles são elementos essenciaes da vida normal de todas as nações verdadei· 
ramente livres. 

E é muito para sentir que nos actos de hoje a preoccupação quasi exclusiva, 
preponderante, é força confessai-o, seja a de fazer que desappareça do scenario da 
política esta corporação verdadeiramente pujante que nós constituimos - o partido 
republicano federal - corporação que, para honra da Republica e para gloria da 
nossa Patria, não ha de desapparecer, sejam quaes forem os recursos e as violenciae 
empregadas pela autoridade neste pa.iz; partido que não ha de desapparecer, porque 
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é uma força social ; pa1·tido que não ha de desapparecer porque é um agrupamento 
de consciencias vivas, porque tem um programma e tem idéas, porque já te~ régiil· 
trados na sua historia actos de benemerencia praticados em beneficio desta Repu-
blica, que todos idolatramos (Ha diversos apartes). 

Eu perguntaria aos illustrados membros desta Casa que pertencem á aggre-
miação governista, qual dentre elles póde indicar na vida actos que mais valham do 
que os actos da vida do Sr. general Glycerio, o chefe do partido republicano federal? 

Perguntaria : qual dentre todos nós, homens publicas e republicanos, tem um 
passado de serviços mais notaveis, de dedicação mais indiscutivel e de consagração 
mais louvavel aos interesses da Patria, aos grandes interesses da Republica? 

Perguntarei aos representantes nesta Casa do partido republicano que apoia 
o Governo actual, que apoia o Sr. Prudente de Moraes, si, em nome dos legitimas 
interesses da Republica pode-se, sem mentir á tradição republicana, praticar os 
actos de violencia a que nós estamos assistindo, vendo corridos e perseguidos, em 
nome da lei e da au~oridade, os republicanos de mais serviços, mais intransigente~ 
e mais imperterritos defensores dos idéaes democraticos? 

A Republica, por ventura, póde e deve ser o que nós estamos assistindo? 
A Republica póde porventura ser isto o que nós estamos vendo : suspensas as 

garantias constitucionaes quasi unicamente e quasi exclusivamente para a perse-
guição e o vexame de adversarias políticos que estão dentro da Constituição e dentro 
da lei? 

UM SR. SENADOR - Isto não é de agora. 
(Ha muitos outros apartes. O Sr. Pnsidente recl.ania attenção). 
O SR. LAURO SoDRÉ - A que vem esta evocação do passado? 
O SR. ALMINO AFFONSO - Suppondo que no passado houvesse escandalo, isto 

não justifica o escandalo de agof ª· 
O SR. HENRIQUE COUTINHO - E quem é que corre em perseguição do Sr. gene· 

ral Glicerio? 
O SR. ALMINO AFFoNso -· Publicou-se que se queria matal-o : quiz se fazer 

com elle o que se fez com o Rep'li,blica. 
(Ha muitos outros apartes). 
O SR. PRESmENTE - Att0nção ! Quem tem a palavra é o Sr. Senador Lauro 

Sodré. 
O SR. LAURO SODRÉ - P qr causa de um aparte que ouço, Sr. Presidente,6'lm 

relação ao grande chefe político paulista, o Sr. general Glicerio, occorre me pedir aos 
que forem realmente almas gen\)rosas, e que tem assento nesta Casa, que não esque-
çam os sentimentos mais comesinhos de humanidade e não tenham a falta de gene-
rosidade de aggravar a situação em que se acham tantos dos nossos amigos, ferindo-
os na hora em que deante da viol,encia elles tiveram de silenciar, sem orgãos de defeza, 
sem poderem articular palavra para lavarem-se da nodoa, que cruelmente lhes foi 
assacada, e por desgraça, até, da tribuna desta Casa. 

E' originalíssimo este procerso ! A policia poz-se em campo; consente que sej11m 
estimulados e insuflados os que· manejam o punhal, ameaçando a vida de amigos 
nossos. 

o SR. MORAES BARROS - ~ policia estimula o punhal? 
O SR. LAURO Sonruí: - ... a policia, por seus representantes, apoia o assalto 

a jornaes, orgãos legitimas da or,posição republicana ... 
O SR. MoRAES BARROS - Registre-se a accusação : nesta situação é a policia 

quem estimula o punhal do assl'18sino. 
O SR. E. W ANDENKOLK - E é um agente do governo assassinado ! 
(Trocam-se outros 111partes). 
O SR. LAURO SoDRÉ - ... ,e quando os nossos amigos perseguidos -em nome da 

lei, sem garantias na autoridade, sem ter justiça que lhes valha, sem ter amparo a 
que se abriguem, sem ter somb;ra a que se cheguem, porque a lei se suspendeu e a 
Constituição se violou ... 

O SR. COELHO E CAMPOS - ,· O estado de sitio não julga nem condemna. V. Ex. 
110.be disso. -
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O Sa. LAú.ao SoDRÉ - ... quando os nossos amigos, assim ameaçados na sua 
propria vida, obedecendo a esse instincto primordial de conservação, se retrehem, 
escondem-se á vista dos que procuram-n'os e perseguem-n "os, a imprensa encarrega. 
se de tirar daqui a prova de uma criminalidade phantastica e a demonstração de 
uma cu-responsabilidade em um crime que todos nós, para honra da Republica, 
fomos os primeiros a condemnar e .a repellir, confessando que seriamos incapazes 
de abrir caminho á ponta de punhal, para conquistar o poder. 

O SR. ESTEVES JUNIOR - Muito bem. 
O SR. LAURO SoDRÉ - E' preciso dizer que, fallando nesta Casa, e peço a 

attenção dos illustres representantes da Nação, que nella tomam assento, que 
fallando em nome do partido republicano federal (e não sou eu quem tem mais 
titulos para o representar ... ) 

o SR. THOMAZ DELFINO - Não apoiado. 
O SR. LAURO SODRÉ - ... fallando em nome do partido, não o faço por interesses 

de ordem pessoal. 
Sob o regímen republicano, nunca, absolutamente nunca, fui candidato a cargo 

algum. Nunca solicitei o voto de quem quer que fosse; ainda não fui bater á porta. 
de nenhum eleitor, para mendigar o seu suffra.gio. 

o SR. Ar.MINO AFFONSO - Apoiado 
A SR. LAURO ·SoDRÉ - Devo tambem declarar nesta occasião que uma serie 

de circumstancias muito especiaes levaram o partido republicano federal a põr em 
evidencia o meu nome, preterindo o de benemeritos republicanos com um passado 
verdadeiramente glorioso; ·com uma tradicção que·é a honra da nossa Patria., e era 
a honra do partido republicano federal. 

Não me move o minimo interesse pessoal. Não fui e nem sou candidato. 
Levantado pelo partido republicano federal o meu nome, por um conjuncto de 

circumstanci'as de occasião, o que não é um phenomeno excepcional e extraordinario 
na historia política dos~povos livres, porque poderão ser apontados casos identicos 
na America e na França, onde causas especiaes arredam tanta vez nomes prestigiados 
e gloriosos, para porem em evidencia nomes mais obscuros e de menos merito ... 

. O SR. MoRAES BARROS - Então rejeita a candidatura? 
O SR. Ar.MINO AFFON!'lO - Não é isso que elle está-dizendo. 
O SR. LAURO SoDRÉ - Levantado por este partido o meu nome, depois que me 

foi absolutamente impossível arredar de meus hombros o encargo de figurar como 
candidato, essa candidatura appareceu unicamente sob a responsabildade do par-
tido republicano federal. 

E é sob essa responsabilidade exclusiva que o meu nome corre mundo de publi-
cidade. 

Mas, Sr. Presidente, o partido republicano federal, e, era isto o que eu queria 
dizer, tirando de mim a suspeição de ser movido por interesse pessoal, é hoje a mesma 
aggremiação que dantes era. 

A nossa situação absolutamente não mudou. 
Ahi esta o boletim official, que nós entregamos á publicidade e que foi firmado 

pelos membros da , commissão executiva, prestigiado pelo nome glorioso do meu 
illustre e honrado amigo o Sr. Quintino Booayuva. 

Ahi está o boletim do partido republicano federal e a situação, que elle desen-
hava, com uma clarividencia admiravel, é a que nós estamos vendo, o que, longe 
de desmentir esse prognostico certo e seguro, antes o confirmou. 

A situação a que somos chegados, é a que previ.amos então, e deante de cuja 
approximação nós tínhamos o dever de nos affirmarmos como uma aggremiação 
política distincta, fórte, e capaz de lutar em nome dos reaes interesses da Republica 
e dos mais puros ideaes da democracia, por cuja realização tantas vezes pugnámos. 

Liguei-me a esse partido; alistei-me nas suas fileiras, porque vi que era esse 
o caminho que nos levaria á pureza das instituições ; que nos levaria a realizar essa 
aspiração, que todos tinhamos, de fazer com que a R epublica, resultado da prégação 
de t antos de nós, continuasse a lier obra dos mesmos espíritos que a tinham evange-
li11ado. 
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Ouço condemnar a existencia do partido republicano federal ; ouço condemnal-
81, porque elle não se póde oppor á aggi:emiação, que se constituiu em dissidencia ao 
lado e ao serviço do Governo, como um grupo politico com idéas eprogrammadiver-
aos. 

A responsabilidade do Sr. Prudente de Moraes, na creação do partido, que o 
apoia, já eu .aqui denunciei. 

S. Ex. não realiza verdadeiramente, como homem de Estado, o typo que um 
publicista de valor definiu, parodiando a phrase de Quintiliano, !quando disse que 
6 verdadeiro estadist.a era vir probus et agendi peritus. 

S. Ex. ainda depois dos lutuosos factos occorridos neste paiz, não podia ter 
direito a ser apontado como homem dotado de pericia na acção. 

E quando ouço comparai-o ao benemerito e glorioso patriarcha da Republica 
Americana, esse immortal \Vashington, proclamado pelo mais notavel dos seus 
biographos o p1·ilrneiro na guerra, o primeiro na paz., o primeiro no coração dos seus 
compatriotas, acode-me logo á mente este singular contraste : emquanto a vida 
política do granãe patriota americano foi toda inteira de esforços constantes e con-
tinuas para harmonizar os seus compatricios, realizando esse admiravel idéal sempre 
proseguido, que deu em resultado pôr lado a lado Alexander Hamilton e _Thoma21 
Jefferson ; em quanto o verdadeiro fundador da maior das republicas foi sempre 
a garantia segura dessa união feita em beneficio da sua patria, entre nós, o Si:. Dr. 
Prudente de Moraes constituiu-se ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA - A situação era muito diversa. 
O SR. LAURO SoDRÉ - ... primeiro entre" os que concertaram o plano da 

dissenção, que rompeu a unidade do partido 'republicano, e a qual é condemnavel 
como \lm erro porque o momento era o menos opportuno para que fosse operada. 
(Trocam-se diversos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Attefição ! 
O SR. LAURO SonRÉ - Mwi, feita a scisão, era um dever manter a nova situa-

ção politica que della se origin~u . Já agora é um beneficio' para a Republica uma 
tal repartição de opiniões. 

De sorte que si foi um erro provocai-a, é novamente um erro o proposito e a 
preoccupação actual da extincç~Lo que agora se planeja. 

Si entre o antigo partid<'> refublicano federal e o novo partido republicano, que 
sustenta o Governo, não exist!j separação profunda, não existe largo fosso, que 
pareça delimitar campos diam13tralmente oppostos, eu perguntaria aos illustres 
r~pre~ntantes do p~r~ido ref>~plicano-onde está o paiz, qua~do foi o momento 
h1storwo, em que scJSoes poht1qas se operaram por processos d1fferentes? . 

. Qual é a nação que nos ar,rese~1t~ espectacul~ ~is~e~elhante : p8:1;'_ti~os que 
aeJam realmente, profundame11te d1stmctos por prm01p1os, por opm10es e por 
doutrinas? 

Nem no paiz classicament(i> citado como modelo pela organização partidaria; 
onde tantos vão beber inspiraçÇíes e ensinamentos, nem na Inglaterra, os partidos 
políticos se apresentam · como çonstituindo grupos, profundamente, radicalmente 
a.ntagonicos'. E mais de um escfiptor nos ensinaria que, entre liberaes e conserva-
dores inglezes, o que ha de con~tante é o nome, mas que as idéas, as . opiniões, os · 
princípios; como os homens, teem constante e continuamente variado. 

Si não fallamos em monarchias, si olhamos para essa Republica, que é a fonte 
_çle nossa aprendizagem, o manancial perenne, onde bebemos ensinamentos, si 
olhamos para a Republica Am~iricana, quem não conhece já agora a historia dos 
partidos americanos?' 

Quem não sabe que esses Ilartidos, no actual momento, não se separam sinão 
no terreno economico e financ13iro, e que não tem hoje por· pontoa de divisão e 
contraste sinão o proteccionismo e o livre cambio, o monometalismo ouro ou a 
livre cunhagem da prata? 

E nem mesmo dentro de qada partido é completo o accordo de vistas e d~ 
opiniões tocantes a taes probleryias. 



\ 

- 329 -

Quem não sabe que Cleveland, um dos chefes proeminentes do partido demo-
crata então no poder, abandonou a candidatura do seu correligionario William 
Bryan, e sentiu-se mais approximado da candidatura do seu adversario político o 
major Mac Kinley, porque este, na .aua plataforma eleitoral, trazia inscripto o 
principio salutar da moeda sã (sownd money), o padrão de ouro, graças ao qual 
triumphou nos ultimos pleitos, que foram chamados a batalha dos padrões (battle 
o/ standards)? 

Si percorrermos todos os differentes paizes do mundo, monarchias ou repu-
blicas,, si passarmos em revista todas as naçãos livres, em todas ellas a mesma lição 
receberemos. 

E para não fallar si não na França, quem é que entende os partidos politicos 
que lá se degladiam, retalhados em uma tamanha multiplicidade de grupos? A direita 
conservadora não era porventura a séde dos legitimistas, orleanistas, bonapar-
tistas ao lado de constitucionalistas, cujo numero cresce dia a dia? 

E a esquerda, tambem ella por sua vez não se nos apresenta subdividida em 
uma multidão de grupos, indo desde o centro liberal até á extrema radical, abran-
gendo dentro do seu seio os varios matizes de socialistas? 

Si taes são os factos manifestos por toda parte, como estranhar que o partido 
republicano federal continue firme em face do partido republicano governista, 
sustentando theses e doutrinas que são tambem sustentadas pela dissidencia, em 
que se constituíram os nossos adversarios? 

E, Sr. Presidente, o partido republicano na hora em que de nós se separou 
parecia ser um agrupamento de opiniões, que davam-lhe um caracter especial 
mais accentuadamente reaccionario. 

Lá, no grupo da dissidencia que se desaggregou do partido republicano federal, 
ficaram partidarios da revisão constitucional, partidarios do unitarismo, partijlarios 
do parlamentarismo, partidarios da regulamentação do art. 6° da Constituição, e 
todas estas nuanças constituíram um grupo verdadeiramente multiforme, do qual, 
digamos de passagem, revelou-se completamente separado o illustre candidato 
dessa aggremiação. 

Lá, no seio do partido republicano, ha realidade ficáram depositarios das 
nossas idéas, de nossos princípios, defensores dos mesmos dogmas, que nós defen-
demos, sectarios da mesma fé que é nossa. ' 

Eu poderia dizer que nesse numero está o meu distincto collega representante 
do Estado que represento, porque sempre ao lado de S Ex. eu estive, prégando 
as mesmas doutrinas que S. Ex. prégou, a mesma crença que S. Ex. defendeu, e 
que eu acredito ainda hoje quererá defender. · 

Mas quein for o manifesto apresentado pelo Si;. Dr. Campos Salles, não encontra 
idéas, que não sejam ·as idéas do partido republicano federal, não encontra si não 
princípios, que nós sustentamos. 

E eu tenho em mãos as opiniões que S. Ex. defendeu, do seu discurso-manifesto. 
postas ao lado de opiniões e idéas que mais de uma vez, eu, pela minha parte, tenho 
defendido. ( ApartllB.) 

Entremetterei no meu discurso esse cotejo de palavras, e da leitura dellas se 
ha de 'ver que as idéas, pelas qu!Les pugna o candidato do partido republicano, 
são as mesmas que nós trazíamos como pontos essenciaes do nosso programma 
como partido de governo. · 

.A.UTONOMIA DOS EST.A.DOS 

Na sessão de 1895 appareceu naquella casa do Congresso Federal um projecto, 
que visava regulamentar o texto constitucional do art. 6°. Dava-lhe opportuni-
dade, segundo a declaração dos seus autores, a situação anomala de alguns do,,. 
Estados da União. 

Concretizei a minha formal e energica, opposição a semelhante tentativa, e 
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formulei as minhas apprehensões, quanto aos perigos que ella encer.rava para o 
regimen de liberdade que adoptámos, nestas palavras com que iniciei o meu discurso. 

" Si é possivel um corpo politico ter coração, eu direi que neste momento 
estamos tocando no proprio coração da Republica Brazileira. 

Esta couducta logica, continua, sem vacillações, rigorosamente subordinada 
á influencia dos principios, manifestando-se em todas as espheras da actividade 
politica e accentuada successivamente na acção perseverante do combatente, do 
legislador e do homem de governo,denuncia, com absoluta clareza, a minha 
attitude de intransigente e irreconciliavel adversaria da politica interveiwionista. 

Tenho, pois.,. por dever primeiro do executivo federal, nas relações com os 
Estados, o escrupuloso respeito das fronteiras demarcadas pelo art. 6º da Consti-
tuição, cuja necessidade foi antevista, com admiravel sagacidade pela sabedoria 
do legislador constituinte. E' essa uma condição de paz interna. 

(Dr. Campos Salles. Discurso-programma. 31-10-97). 
De federação muitos ha que muito faliam. Pequeno é o numero dos que a 

entendem ; e menor o dos que a praticam ... 
A estabilidade do actual regimen depende do equilibrio entre a força centri-

peta, representada pelos poderes da União e a força centrifuga dos poderes dos 
Estados. 

Ao inverso do que succedeu á grande republica norte-americana, entre nós 
tudo valiam os poderes centraes sob à regimen monarchico, nada vãliam as antigas 
provincias, que a revolução estupenda de 15 de novembro veiu metamorphosear 
em Estados autonomos, de satrapias que eram no tempo d'el-rei... 

Aqui para que a federação seja uma realidade traduzida em factos e não fique 
uma mera fantasia, uma palavra vasia de significação, uma ornamentação da carta 
politi a da Republica, é mister que lutemos contra a tendencia centralista, que 
nos anda impulsionando, contr~ essa força intensa, que nos attrahe para o unita-
rismo, e que geraria grandes metles para a patria, porque a Republica só é 'viavel 
com a federação, e pela feder1wão; e a integridade deste colosso sul-americano 
depende da autonomia dos Est~os. 

Fallando dos Estados-Unid~>s da A. do N. dizia notavel escriptor : « As vanta-
gens alcançadas pelo Governo Ct)ntral sobre os seccionistas crearam uma tendencia 
para a centralização, da qual ppderão advir felizes resultados, si bem a regrarem 
e medirem, mas que, si cahir no exaggero, fará que sejam perdidos todos os bene-
ficios sabidos da União. " 

(Lauro Sodré. Mensagem aq Congresso Paraense em 1 de julho de 1892.) 
O SR. LAURO SODRÉ - Deivo dizer desde já que em todos os terrenos onde 

esses princípios entrem em jogo, \JU se trate de impostos ou se trate de organização de 
forças publicas, eu estarei semnre ao lado daquelles que tiverem fundado receio 
de entregar poderes maiores á pnião. Porque esse é o perigo para nós. O que 
está nas nossas tradições, na or\entação do nosso espirito dado pelas lições bebidas 
no longo passado da nossa histm·ia, em todas as' tendencias, é ·esse desejo de recalcau 
a autonomia dos Estados e volver á centralização em que viviamos. 

(Discurso proferido no Sena,do Federal aos 17 de setembro de 1897. ) 

A J{'UNCÇAO DOS PARTIDOS 

Em abril de 1873, oppondo formal refutação a um dos mais brilhantes publi-
cistas da escola monarchica de Portugal, que condemnava a fórma republicana, 
entre outros motivos, porque nq regimen da electividade, segundo o seu conceito, 
o eleito não é o chefe da Naçãq, mas sim e necessariamente o chefe exclusivo de 
um partido, em cujo exclusivo Pf Oveito é moralmente obrigado a governar, eu dizia 
nos editoriaes da Gazeta de Campinas : 

« Aquelle que é elevado pela victoria das urnas á supl'ema direcção doa destinos 
do paiz, não é, de certo, o chefie de nm partido, 1·epresentante de suas paixões e 
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animado de odios contra os vencidos ; mas representa, antes de tudo, e acima de 
tudo, um triumpho de principias e de idéas, uma sancção pedida á maioria da 
Nação e outorgada por ella. Elle é, pois, o ·chefe legitimo do Estado. » 

Eis o meu pensamente, exposto sem as preoccupações de governo, como sim· 
pies apostolo da doutrina democratica e em uma época em que os espíritos, em 
geral, mais se inclinavam para o exame das praxes reguladoras das monarchias 
constitucionaes, do que para o estudo das normas subordinadas ao direito publico 
americano. 

Mais tarde, 23 annos depois, em situação bem diversa e já então antevendo 
a responsabilidade do poder, ao retomar o mesmo assumpto no meu manifesto 
de 15 de janeiro de 1896, assim me exprimi : 

Abordando deàde logo esta delicada questão, que antes de qualquer outra, 
se impõe á minha lealdade, declaro que não sou dos que entendem que o depositaria 
unipessoal do poder, neste systema, seja propriamente um chefe de partido. Qual· 
quer que tenha sido a sua posição anterior nas lutas políticas, o cidadão, uma vez 
eleito, passa a ser o chefe de Estado. Elle deixa a swperintendencia dos interesses 
exclusivos do partido para asswnvir a alta questão dos negocios geraes da com1111Unidade. 

Entretanto, representante das idéas da maioria que lhe deu a investidura do 
poder, corre-lhe sem contestação, o dever de fazer effectivos, na esphera governa-
mental, os princípios e as normas que foram os compromissos contraidos pela 
aggremiação política a que se achara ligado. Afastar-se desta linha de conducta, 
seria : - ou a confissão de que houvera pertencido a um partido sem ideal e sem 
intuitos de governo ou o repudio das aspirações, em nome das quaes recebera a 
consagração do suffragio. 

No partido que elege o presidente do Estado ha, certamente, uma somma de 
aspiraçõea, de intuitos políticos, que triumpham, e que o eleito, como a expressão 
individual dit victoria collectiva, recebeu em deposito de confiança para realizar 
no poder. E' este mecanismo que torna necessarios os partidos e legitima a sua 
acção no governo popular ou representativo. >> 

(Dr. Campos Salles, Ibid.) 
Os factos depõem accordes a beneficio do governo republicano deste Estado, 

que tem realizado na pratica o verdadeiro ideal da política democratica, que con-
siste, consoante a formula de Depretis, em governar com o partido, mas para o paiz. 

Nos governos que vivem da opinião e pela opinião, e principalmente nas repu-
blicas, como a nossa é, talhada exactamente em moldes americanos, governo de 
presidente, como chama Bagehot, não se comprehenderia certamente a possibi-
lidade de viverem os homens que governam, sem apoio da opinião, sem auxilio 
immediato e directo de um partido político, cujas idéas elles representam e defen-
dem, em nome de cujos principios conquistaram o poder, cujo programma, victo-
rioso em pleitos eleitoraes de onde saíram para as culminancias da governação do 
Estado, hão de realizar. 

Fallando da política franceza, dizia ha pouco o notavel publicista e conhecido 
philosopho Pierre Laffitte : « Mesmo actualmente, em plena republica, os nossos 
homens politicos, no poder, tendem sempre a aproximar-se das antigas classes 

.. governahtes·e descem, por invisível plano inclinado, a uma sorte de regimen á Luiz 
Philippe. Além da desvantagem da cousa em si, essa pratica tem o grave incon-
veniente de deixal-os, por assim dizer, no ar; porque elles não adquirem o apoio 
sincero de seus novos alliados, e perdem o de seus adeptos. E' preciso governar 
com o seu partido. Sem duvida convem fazel -o com dignidade e sem vistas estrei· 
tas; mas, em um regimen de opinião, como o nosso, isto é uma cõndição indispen-
savel. » 

Mas, rematado erro, pratica desastrada seria põr a administração, põr a justiça, 
põr a_lei ao serviço de um partido político. Nunca um governo republicano sério 
e honesto, com a comprehensão nitida dos-seus deveres, deverá sacrificar os grandes 
interesses do Estado, para acudir ás necessidades dos seus correligionarios. Fiel ás 
tradições do seu pitssado, servindo embora a causa do partido político, que repre-
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senta, cooperando para a reaÍização das reformas, quando em nome dellas tenha 
subido ao poder, como Cleveland subiu, em nome do livre-cambio, plataforma dos 
democratas _ americanos contra a politica proteccionista dos republicanos, nunca 
deverá o chefe do governo fazer do Estado a propriedade de seu partido, theoria, 
de que a mais exaggerada e condemnavel pratica é feita na política de spoils system, 
introduzido na administração federal americ-aria desde 1828, e da qual, entre nós, 
usavam e abusavam os partidos monarchicos, com os seus desgraçados processos 
das derrubadas. 

Ainda que fallando da França, de quem pode dizer o publicista chileno J. Ba-
nados, que é uma Republica monarchica, onde o chefe do poder executivo não rei-
na, nem governá~ o Sr. Casimir Perier, defendeu a sã e verdadeira doutrina política 
nestas palavras : "Primeiro magistrado da Republica, não sou e nunca hei de ser o 
homem de um partido. Aquelle que occupa esta alta magistratura póde e deve 
ser uma força moral, mas não póde ser esta força sinão for investido da inteira con-
fiança dos republicanos. " 

{Lauro Sodré. Mensagem dirigida ao Congresso do Pará em 7 de abril de 1895.) 

A SITUAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA 

Não sou optimista, e infelizmente não ha razão para sel -o, mas não· vejo tam-
bem que haja motivos para desanimar, sobretudo quando se medem os poderosos 
recursos de um paiz novo, excepcionalmente dotado de agentes naturaes de riqueza, 
cujas forças de producção se acham ainda rra phase incipiente de sua promissora 
expansibilidade. O restabelecimento do equilíbrio financeiro depende, antes de 
tudo e talvez sómente, do civismo e clarividencia daquelles que teem a responsa-· 
bilidada da direcção dos destinqs da Nação. Assegure o Executivo a ordem e a paz 
e dê-lhe o Legislativo o seu appio com austera firmeza na execução de um plano 
que deve começar pela mais seyera economia, e estará feito o caminho para o cre-
dito nacional e consequentemente para a obra da reparação financeira. 

A natureza deste docume~1to não comporta detallies, que desvirtuariam os 
seus intuitos. Direi, em synthese, que - promover o resgate gradual do papel-
moeda, fiscalizar com severidade a arrecadação, discriminar os serviços publicos, 
de tal modo que não pesem sobre o Thesouro da União senão os de natureza estric-
tamente federal, prescrever das tarifas o principio de inopportuno proteccionismo, 
eliminar o deficit dos serviços 31 cargo da Nação e outras medidas, que devem ser 
prudentemente applicadas no s19ntido de reduzir a despeza, desenvolver a receita, 
valorizar o . meio circulante, e:i,cpandir o credite, crear a confiança, estimular a 
immigração dó capital, são os :meios que me parecem .adequados para crear uma 
situação financeira bastante sqlida, afim de que sobre ella se possam levantar a 
prosperidade da Patria e a glorta da Republica. 

Eis, erri suas linhas geraes, a politica republicana, tal como eu a comprehendo 
e entendo dever pratical-a. 

(Dr. Campos Salles. Ibid.) 
Podemos e devemos crer qu,e gradualmente e naturalmente passará essa grande 

crise. A generalidade dos espíritos, uns guiados pelo criterio errado de observação· 
inscientifica, outros com as sups theorias do providencialismo governamental, a 
grande panacéa dos modernos agitadores sociaes, dos homens que dirigem os nego-
cios publicos esperam a decretação de medidas, que curem num relance grandes 
males. inveterados. E de tal feitio está esta crendice vulgarizada que nas proximi-
dades do inicio do novo governo, quando, devido a causas especiaes e puramente 
economicas, o cambio experimeµtou pequena alça, todo mundo acreditou que esta-
vamos entrando num periodo de franca prosperidade. 

Sem duvida é a politica factor essencial nos negocios econorrúcos do paiz ; 
e de uma boa ou má gestão das cousas publicas podem originar-se vantagens reaell 
e desastres enormes, sob o ponto de vista commercial e economico. Ma.s ha para 



- 333-

reguiar o mundo economiço relações certas e invariaveis, que o homem apenas póde 
modificar, attenuando os seus effeitos, nunca sendo possível impedil-os em absoluto. 

Ao que parece o actual Governo influirá beneficamente na crise economica e 
financeira do paiz. Para que a sua acção se faça sentir de modo a produzir resul. 
tados vantajosos, será necessario, em primeiro logar, que logremos ver restabelecida 
a paz interna ; depois, que enveredemos perseverantes pelo caminho de economias 
largas; e, finalmente, que seja mantido o proposito, já manifesto de melhorar o 
nosso meio circulante, com- a retirada do papel-moeda, .operação felizmente já 
encetada. 

Só aquellas providencias, e, ao lado dellas, a acção das leis naturaes, e o 
augmento certo da nossa producção, farão melhorar a nossa situação cambial. 

Não ha nem houve nunca paiz, a braços com uma revolução política radical 
e profunda, como a que nos tem vindo a transformar desde 15 de novembro de 1889, 
que não tenha ido até á beira do abysmo da bancarrota. E na actualidade quantas 
nações não estão a braços com tremendat;1 crises economicas e financeiras? 

Do nosso paiz dizia em recente estudo o Sr. A. Moireau : " Quando o Brazil 
se desembaraçar da brutal guerra civil que ha mezes consome a sua energia vital, 
nada mais urgente se lhe ha de impõr do que a procura de uma solução aos pro-
blemas economicos estabelecidos pela revolµção de 1889 e pelos desordenados movi-
mentos políticos que se lhe seguiram : plethora da circulação fiduciaria, descredito 
do papel, baixa do cambio. » 

E o notavel economista francez, que estudou a situação financeira da Reapanha 
Italia, Portugal, Grecia, Republica Argentina e Brazil, appellidando-os - paizea 
de finanças avariadas, affirmou já que, por mais lamentavel que seja a situação 
de um Estado, é · possível melhorai-a, e chegar mesmo a tornai-a boa, seguindo 
durante meia duzia ou mesmo uma <luzia.de annos, um regímen severo de economias. 

" Assim é possível aos paizes endividados e onerados volver á prosperidade. 
Convem notar, todavia, que é necessario para isso largo espaço de t empo; a Russia 
não teve necessidade de mais de' 8 a 10 annos para ver transformada suA difficil 
situação de 1880 a 1885 na situação florescente de 1893 a 1894. A' Hungria foram 
precisos 18 a 20 annos; 15 á Turquia, emfim, tambem 15 ao Egypto. » 

Outro notavel publicista, apontando os erros financeiros que lançaram tantos 
paizes no regimen desastrado do papel-moeda e do curso forçado, emittiu estes 
conceitos sobre a nossa patria: « O Brazil precipitou-se voluntariamente no regímen 
do papel : a situação privilegiada, que elle occupa no mundo, a importanci.a enorme 
das suas exportações, que fazem-no regularmente credor das nações estrangeiras, 
ás quaes são vendidos o seu café e a sua borracha, permittir-lhe-iam ter na sua 
circulação interna o metal dfl que carece, sinão fora o erro da multiplicação do papel.» 

A observação attenta e criteriosa dos factos, vistos á luz dos princípios da 
soiencia, não podem induzir ninguem á crença fallaz de que seja licito esperar que 
de prompto possam medidas governamentaes, mesmo postas em pratica com a 
essencial perseverança, determinar a alta do cambio. 

Discutindo a situação da União Americana, onde as aberrações politicas e 
economicas geraram a ruina das finanças federaes , substituindo ao regímen de 
grandes saldos o dos deficits orçamentarios, dizia um economista celebre : ttA unica 
medida efficaz seria uma reducção do excesso da circulação fiduciaria. E' a abun-
dancia da moeda- papel que expelle o ouro dos Estados Unidos, com essa continui-
dade manifesta ha mais de anno. Si a providencia da reducção d a cfrculação do 
papel não fôr tomada, sejam quaes forem os inconvenientes que della se derivem 
para o estado actual da crise, dentro em pouco tempo entrarão os americanos no 
regímen do agio do ouro. Pode o Thesouro, é certo, levantar um emprestimo de 
250 milhões, como fez em fevereiro. E sses emprestimos accrescerão de 25 milhões o 
peso ammal da divida, sem outro resultado que não seja deixar o Thesouro, oito 
mezes depois, no. mesmo estado de penuria, e o paiz em face do mesmo problema 
terrivel do deficit orçamentario e da depreciação da moeda. o governo melhor faria 
levantando um grande emprestimo de 1750 milhões para reembolsar em ouro Oi 
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350 milhões de dollars de greenhaclc11 : isso .importaria num·augmento oonsiderav•I 
do S'erviço da divida publica, mas salvaria a situação. " 

H ão de ser assim longos e escabrosos os caminhos por onde teremos de seguir 
para. a reparação das nossas finanças. 

(Lauro Sodré. Mensagem ao Congresso Paraense, em 7 de abril de 1895.) 
Bem sei que a melhor maneira de fazer nue floresçam a agricultura, a industria, 

as artes e o commercio é deixai-as entregues, ao seu livre e desassombrado desen-
volvimento, poupando-as de um auxilio que se traduza por uma intervenção, uma 
tutella, uma protecção, que, as mais das vezes, se converte em obstaculos, em 
tyrannia e entraves. O melhor subsidio, aconselha Garnier, deve dai-o o Governo 
pelo exercicio apêrfeiçoado da sua funcção natural e principal, pela producção da 
segurança, pela garantia da justiça, da propriedade, da ordem, da liberdade, pela 
diminuição dos impostos ou melhoria de seu lançamento. 

Quasi que vão parecendo sediças velharias de theoricos, elevados conceitos 
como esse hoje que, na phrase de Leroy-Beaulieu, o Estado é esse ser mysterioso, 
cujo nome tantos pretendic;los sabios pronunciam com adoração, o qual invocam 
todos os homens, e que parece o unico deus que inspira ao mundo moderno respeito 
e confiança; 

(Idem. Mensagem de 1 de fevereiro de 1893). 
Uns ensinariam, como E. Castellar, que o livre cambio é verdade absoluta em 

sciencia, e verdade relativa em politica. Outros fariam como o Conde de Cavour : 
partidario da liberdade do commercio, que defendeu com intransigencia no par-
lamento em 1850, sustentando que « a salvação economica do paiz dependia da. 
adopção da politica a mais larga nesta materia " ; dizia mais tarde : O governo do 
rei professa, no que diz respeito ao commercio, princípios muito liberaes; ao menos 
em theoria é livre-cambista. Todavia, elle julga-se no dever de proceder, na appli-
oação desses principios, com Uilljª certa prudencia e com muito ponderação, afim 
de produzir a transformação do 11osso systema economico, e não a sua ruina. " 

(Idem. Mensagem de 1 de feyereiro de 1896.) 
O SR. LAURO SoDRÉ - Ond,e rebenta a divergencia é quando S. Ex. tenta dar 

uma definição de governo, adop~ando a fo~mula - governar é querer. Como cousa.-
nova, não ·comprehendo essa formula sinão significando o governo do despotismo : 
sic valo ... quando a vontade é po~ta no Jogar da razão : sit provatione voluntas. 

Governar é exercer uma f91cção essencialmente complexa ; governar é esti-
mular e é tambem neoessariameµ.te reprimir. 

Não ha governo sem previsão e não ha previsão sem sciencia, donde a formula 
verdadeira : saber para prever afim de prover. 

· UM SR. SENADOR - E' nece~saria a boa vontade. 
O·SR. LAURO SoDRÉ. - Mas a boa vontade não é a condição unica, e exclusiva 

dos actos de quem governa ; é neqessario que o espirito esclarecido aponte o c~minho 
direito, por onde os homens do Governo devem seguir, na previsão, tanto quanto 
possivel, certa e segura dos suqcessos a vir. (T1·ocam-se muitos a1partes enfJre os 
Si·s. Pires Ferreira e Almino Affqnao. O Sr. P1·esidente reclama attenção). 

Sr. Presidente, a minha pa1avra fil-a ouvir hoje, unicamente para produzir 
mais um esforço no sentido de garantir a liberdade nesta Casa, e cooperar para a 
maior pureza das instituições republicanas. · 

Vou mandará Mesa um proj\lcto de lei, lei sobria, mas sobejamente garantidora 
das liberdades publicas no nosso paiz. 

Quem roe dera que o Senap.o, que o Congresso Federal, nessa precipitação 
vertiginosa em que vae, na apprqvação das leis orçamentarias ; quem me dera- que 
o Senado, que completamente tra,nsformou o seu Regimento, para accelerar a passa-
gem do tratado de limites com a França... · 

o SR. SEVERINO VIEIRA - :Wão precisava disto. 
O SR. LAURO SODRÉ - ... quiq;esse fechar fecundamente esta sessão parlamentar, 

approvando esta lei mantenedor11- dos nossos direitos inamissiveis, esta lei assegu-
radora de um funccionamento m11-is livre da Constituição republicana.. 
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O SR. SEVERINO VIEI;RA - Estudemol-a. 
O SR. LAURO SoDRÉ - Essa lei sobria, formulada em tres unícos &rtígos é 

um esforço para fazer resurgir a idéa já aqui lançada em annos passados. 
'I'res projectos foram já apresentados ne Senado, . tendentes a defender contra 

as violencías do poder, contra a tentativa de prepotencía do Poder Executivo, em 
relação ao Poder Legislativo, as immunidades parlamentares. 

Um desses projectos foi apresentado pelo então Senador A. Cavalcantí, outro 
pelo illustre Senador pela Bahia, o Sr. Dr. Virgilio Damasio; o ultimo foi o que do _ 
estudo desses dous projectos sahiu do seio da Commissão que os examinou. 

Venho accrescentar mais um a esse rol, convencido, como estou, de que acerto 
pondo-me ao lado dos que teem sempre pugnado pelas immunidades parlamentares . 

.E ainda bem que posso invocar nomes de illustres membros da maioria desta 
Casa, escudando-me na opinião que a esse respeito elles teem defendido aqui e fóra 
daqui. 

Para justificar o projecto que vou submetter á consideração do Sena<l,o, bastar-
me-hia invocar a argumentação verdadeiramente solida que foi produzida em defesa 
da opinião e da idéa que elle consagra pelo representante da Bahia, o illustre 
Sr. Senador Ruy Barbosa, que poz de manifesto, em paginas que poderiam real ; 
mente servir de padrão ao seu nome, que deixa.r aberta a porta, por onde poderia 
o Executivo entrar nesta Casa para exercer violencía sobre cada um de nós, equivale 
a dar a esse ramo do poder publico a faculdade de dissolver o Congresso Nacional. 

Eu poderia invocar um documento valiosíssimo apresentado aqui, o parecer 
redigido pela Commissão que estudeu a lei que declarou o estado de sitio, em 1894, 
e na qual foram resguardadas as immunidades pa11lamentares. 

Ouço pregoar que nós seriamos, ~doptando esta providencia salutar, uma 
excepção entre as republicas e as monarchias absolutas ou livres, unicos.entre todos 
os povos civilizados, a amparar por essa fórma os legisladores da Republica, prote-
gendo-os com esse forte escudo salvador contra as prepotenciaii do Poder Executivo. 

Mas, quando mesmo não tivessemos para invocar em nosso favor a gloriosa 
excepção da Republica Chilena, que o fossemos ! Que o fossemos ! ... 

E porque não seriamos nós os unicos a defender a liberdade na sua essencía, 
unicos a não renegal-a, podendo repetir as palavras do Evangelho : efliam si omneB, ' 
ego non. , 

O SR. ALMINO AFFONSO - Um homem forte vae só seu caminho, quando não 
póde ter compariheiros ou não os encontra. 

O SR. LAURID SoDR.É - Vou ler Sr. Presidente, o projecto de lei. 
• O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. O estado de sitio declarado por lei (art. 34, n. 27 da Constituição da 

Republica), ou pm: decreto do Poder Executivo (art. 48, n. 15, da Constituição 
referida) terá sempre limitações precisas de tempo e de espaço. 

Art. 2º. Entre as garantias constitucionaes que pódem ser suspensas, na confor-
midade do art. 80 da Constituição, não estão comprehendidas as ímmunidades 
parlamentares de que ti-atam os arts. 19 e 20 da mesma Constituição, as quaes 
nunca poderão ser suspensas. 

Art. 30, Levantado o estado de sitio ficarão immediatamente sob a acção daJ! 
autoridades e justiça ordínarías todos os cidadãos que tiverem sido alcançados , 
pelas medidas de repressão tomadas na vigencia daquelle regímen de excepção. -
Lauro 8odtré. - Alvaro JJllachaclo. - Thomaz Delfina.- G. Richcircl. - EBte>JM 
Junior. - Vicente Machado. - Julio Frota. - Manoel Barata. - José Berncirclo. -
Leite e Oiticica. - Almino Affonao. 

Vou terminar Sr. Presidente, e permítta-me o Senado dizer, ao findar, que, 
quando encaro a nossa situação presente e procuro um Bimile para ella, não vou 
pedíl-o á França republica parlamentar e unitaria ; vou pedíl.o a essa Republica 
modelo, que é sobretudo obra e feitura de Washington, de quem já se disse que era 
o maior dos homens honestos e o mais honesto dos grandes homens. 

O SB. COELHO E CAMPOS - Fazendo.se-lhe justiça. 
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O SR. LAURO SoDRÉ - Vou á grande Republica americana, e lá encontro, ao 
expirar o sec~lo ultimo, uma phase historica rigorosamente semelhante á que nós 
estamos atravessando. 

Exercia a. presidencia da Republica o successor do grande . patriarcha, John 
Adams, e seu governo via-se ameaçado de um rompimento com a França ; o partido 
federalista, antilo no poder, abrira uma companha violenta de opposição, de descre-
dito contra o partido republicano, chefiado então por Thomas Jefferson, servindo-
lhe de arma. contra este a grande sympathia confessada pela revolução franceza, e 
pelos principaes fautores della. 

Então não faltaram actos de violencia de que se nãe lançasse mão para cavar 
a ruina e o descredito do partido da opposição ; o proprio Congresso, indo ao encontro 
dos desejos do Chefe da Nação, votou os celebres e famosos Alien acts e o Sedition 
act, pelos quaes se armava o Poder Executivo de faculdades disc11ecionaes, ·permit-

, tindo calcar aos pés as liberdades consagradas no pacto fundamental da Republica. 
Lá, para completar o simile, nii;o faltou mesmo essa denomiÍ1ação com que· teu. 

tam agóra deslustrar-nos, a designação de iacobinos ; era este o epitheto com que 
se tentava apoucar os que, como Jefferson, defendiam os grandes ideaes de liber-
dade. 

Lá tambem, para completar ainda melhormente o simile, não' faltou a situação 
preca.ria e desgraçada das finanças da Naçã o. Lá foram tambem votados impostos 
vexatorios e pesados. E foi deante dessas leis, de novas imposições e taxas, que 
Jefferson affirmou que na bolsa é que estava a séde da sensibilidade do povo, que 
era ·por alli que lhe haviam de chegar muitas verdades que não achariam outras 
vias ; era quando H amilton, justamente aterrado, dizia aos seus amigos : " Não 
estabeleçamos a tyrannia, não confundamos a energia com a violencia. " 

Na realidade, Sr. Presidente, o que é que nessa época Tegistra a historia?. 
Passado o período da pressão e fº terror, passado esse período ominoso, em que 
todas as liberdades foram ameaç~i.das, p assado esse período, começaram a reagir os 
Estado~ da Virgínia e do K entfcky, votando os famosos actos de nullificação, 
pelos quaes er am declaradas nullrs as leis que acabavam de ser votadas pelo Con-
gresso Nacional. 

A reacção necessaria e fatal; veiu; e exactamente Jefferson, o eminente e 
glorioso chefe de. opposição, era o que tinha o criterio para confiar e esperar ... 

O SR. SEVERINO VIEmA - El' justamente do que precisamos, confiar e esperar. 
O SR. LAURO SoDRÉ - ... erlj- elle que se mantinha de pé no meio desse grande 

diluvio, encorajando aos correligionarios, dando fé aos tímidos, ensinando-lhes a 
aguardar a reacção necessaria e fatal. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - ferfeitamente. -
O SR. LAUR<'> SoDRÉ - Esta reacção, Sr. Presidente, necessariamente ha de 

vir tambem, entre nós. 
E peço aos meus illustres coµegas que, quando me ouvirem fallar em reacção, 

acreditem que apenas fallo na reaccão legal, na reacção que se opera dentro da 
Constituição e para dtJsaggravo d 13lla. 

Esta reacção ha de necessarfamente vir, porque é de lei natural. Ha mais de 
seculo que o genial autor dos PriJncipios mathematicos . formulou esta lei : a acção 
é sempre igual e contraria á re1,lCção ( actioni contrariam semper et requalem esse 
reactionem). 

O espírito philosophico do nosso seculo tornou esse principio extensivo a todas 
a.a classes de phenomenos, levandq-o da mecanica até á sociologia e á moral, passando 
pel&. physica, pela chimica, pela qiologia. 

Pois bem, Sr. Presidente, a lei da equivalencia, que é uma lei natural das 
sociedades ha. de realizar-se neceljBariamente aqui. 

E como político, e como rep~blicano, e como brazileiro, acredito, coro a mesma 
fé que animava a alma patriotice. de 1'homas Jefferson, que estes dias s0mbrios hão 
de passar, que esta noite trevosa ha de dissipar se, e que o mesmo sol fulgido da 
liberdade, que all unuou a grande Patria Brazileira aos 16 de novembro, que projectou 
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sobre os .horizontes da nossa Patria os seus raios bellissimos a 23 de·novembro~ este 
mesmo sol ha de ainda guiar e esclarecer os nossos passos ... 

O SR. SEVERINO VrEmA - .Não se esqueça. do 15 de novembro de 1894. 
O Sn. LAURO SoDRÉ - ... ensinando -nos a ter confiança no valor da Colll!ti-

tuição, no valor da lei, no valor do· direito, no valor da justiça.e no valor da liber· 
da.de. (Muito bem, .muito bem.) 

O Sii. ALMINO AFFONSO - Bravo ! 
E ' lido e, estando apoiado pelo numero de ·assignaturas, vai a imprimir para 

entrar na ordem dos trabalhos o seguinte projecto : 
O Congresso nacional decreta : 
Art. 1°. O estado de sitio declarado por lei (art 34 n. 27 da Constituição da 

Republica) ou por decreto do Poder Executivo (art. 48 
Projecto n. 15 da Constituição referida), ter.á sempre limitações 

precisas de tempo e-de espaço. 
Art. 2°. Entre as garantias constitucionaes que pódem ser suspensas, na 

conformidade do art. 80 da Constituição, não estão comprehendidas as iromuni-
dades pa-rlamentares de que tratam os arts. 19 e 20 da mesma Constituição, a.a 
quaes nunca poderão ser suspensas. 

Art. 3º. Levantado o estado de sitio, ficarão immediatamente sob a acção 
das autoridades e justiças ordinarias todos os cidadãos que tiverem sido alcan-
çados pelas medidas de repressão tomadas na vigencia daquelle regímen de ex-
cepção. 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, em 29 de novembro de 1897.- Lauro Sodré. - Eatevll8 Junior. 

- JuVio Frota • .:_ Manoel Barata. - Alvaro Machado. - A. Azeredo. - Thomaz 
Deifino. - José Bernardo. - - G. Richard. - Almino Affonso. 

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO 1898 

Tendo examinado com attenção o projecto n . 32 de 1897, do Senado, sobre o 
estado de sitio, a Commissão de Contituição, Poderes e Diplomacia .entende que 

elle é acceitavel, uma vez que resolve sérias e impor-
Parecer 99 tantes. questões constitucionaes que ,não havendo sido 

ainda definidas por leis ordinarias podem dar Jogar a 
de 1898. repetidos abusos e excessos por . parte do Poder Executivo, 

invocados como precedentes sempre que se discute .o sitio 
para qualquer parte da União. 

Constando apenas de quatro artigos, o-projecto dispõe : 
1 o, que a lei ou o decreto que declar.ar o estado de sitio deve conter limitações 

precisas de tempo e de espaço ; 
2°, que as immunidades parlamentares não estão comprehendidas no numero 

das garantias constitucionaes que podem ser suspensas na vigencia do sitio ; 
3°, que uma vez cessado o estado de sitio, tocios os cidadãos attingidos -pelas 

medidas de excepção ficam immediatamente sob a acção das autoridades e justiças 
. ordinarias. 

Nada mais justo nem mais consentaneo com o eepirito liberal da nossa Consti-
tuição, com a pratica e jurisprudencia de outros povos, com a~ decisões de. algumas 
Côrtes Supremas e com a opinião de publicistas de nota. 

O art. 1° do projecto é a reproclucção, em t ermos mais reatrictoa, da doutrina 
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«i·dosial'J>s {)l.l,n. 121, 48 n. 15 e 80 in pr. da Constituição, visto como aquelle contém a 
phrase : - limitações precisas de tempo e de espaço - em quanto que estes dizem 
declat:!l.1• Iem:> eytado de sitio qualquer parte do territorio da União, suspendendo ahi 

-1JaB,lffaranti a-8.LConstitucionaes. 
wdd .r:ffi81I'eée1áo primeira vista que os termos do art. 1° do projecto são os metimos 

dos arts. 34, 48 e 80 da Constituição ; mas, confrontados seus t extos, torna-se bem 
saliente a restricção que existe no projecto, e nota-se que elle tem por fim impedir 

.u~il<L?nJ:er.pn.~;l;aÇão ampliativa a que se presta a Constituição. Nos termos da Consti-
tuição, o estado de sitio póde ser declarado por lei ou por decreto, de um modo 
vago - para tal ponto da União, em quanto durar a commoção intestina ou a aggressão 

Jll·estri:i?ige'ir,w pfios termos do proje·cto não só o espaço como o tempo, isto é, o terri!r 
!Ut011io1)l dl'liiação do sitio, devem ter limitações precisas. 
P.oi·1~M1S.end0Hq><Testado de sitio uma medida que se presta ao. abuso, diz Alcorta, é 

indispensavel evitar este até onde seja possível. Os indiv íduos que o aoffrem devem 
l.l coµhece:rqsua e;xtensão para r\')gular sua conducta, e estar certos de que não se con-
·iiV.enterá •eIIH'llllrila medida ordinaria do Governo, que levaria da liberdade ao despo-
~"ltiE\ffi'.o.~iiclatlei, 'á) arbitrariedade. 

Em muitos Estados, lembra Blunts_chli, tem sido limitado o período dictatorial 
OJfj- ·Jbre;vel<peribclo de' tempo determinado, com o qual se trata de affastar o perigo 
udelque..1o·poder excepcional vá dilatando-se até convert er-se em despotismo . 
. y,, 1hÜ 1<11l:isi;Jf!!sitivo do art. 1° do projecto vem, portanto, preencher uma lacuna, 

sem causar o menor inconveniente, porque, ao passo que cérca de maiores garantias 
aquelles que são attingidos pelas medidas de excepção, não inhibe a prorogação, 

.\,do ·eàtado,'d sitio, no caso de permanencia das causas anormaes que o determinaram. 
~xmtoN1Do mesmo modo o art. 2° do projecto é a consagração de diversos diapositivos 

da Constituição : do art. 15, em que o legislador constituinte reconhece como orgãos 
da soberania nacional o Poder fegislativo, o Executivo e o Judiciario; do art. 19, 
em que elle declara que os Deptftados e Senadores são inviolaveis por suas opiniões, 
p alavras e votos no exercício c~o mandato ; ~o art. 2° em que determina que os 
Deputados e Senadores, desde c~ue tiverem recebido o diploma até a nova eleição 
n ão poderão ser prezos nem processados criminalmente sem previa licença de sua 
Camara, salvo caso de flagranqia em crime inafiançavel; e, finalmente d0 art. 34 
n. 21, em que dá privativamente ao Congresso a attribuição de approvar e 
suspender o sitio que houver sido decretado pelo Poder Executivo, ou seus agente~ 
responsaveis, na ausencia do Pqder Legislativo. 

o o'Ido,Do ©nfronto de todos es~es diapoaitiv0s da Constituição, cujo antagonismo 
•u1en11fe1sinn ãoi se póde admittir, resalta clara e irrefragavel, a doutrina de que da 
·"Hs't!lspe:rn:sãoHdil;s garantias constitucionaes, durante o estado de sitio, nos termos do 
o irt.c> BOi' n'ãr© se póde deduzir' cqmo corollario a suspensão das immunidades parla-
,s rn~tareln r1kc 
,o-njuuõ:em orse'póde conceber um Poder Legislativo com independencia para approvar 
.ii -õu &uspender o sitio que houver 1,1ido decretado pelo Poder Executivo, ou se)ls agentes 

r esponsaveis, na ausencia do Co;ngresso, sem a inviolabilidade das opiniões, palavras 
e votos de seus membros, sem .a prerogativa de não poderem. estes ser presos nem 

B;i'P.r.etiessacil:es•criminalmente, seiµ licença prévia de sua Camara, salvo a restricção -
constitucional ? · 

0·1~1111uQ111rarrd!© outra razao não existisse em prol das immunidades parlamentares, 
era b:astb\ntíe essa para ser inad,missivel,_ por absurda, a doutrina contraria de que 

en 'taéS'!<j!/rhõi:ifàtivas estão no num.era das garantias constitucionaes que se suspendem 
~wcf t!rr'ahte•of estado de sitio. 

O es tado de sitio, diz Alcorta, é uma medida de conservação que t em por objecto 
rl~ t1brlitl!id'0•r rtas commoções intestinas, -defender os poderes constituídos; não vae 

~i:1a"'é«ll3sp·<htlsmo, n em á ana:rchia. fleu exercicio dá c0mo existente o organismo acceito, 
e á sua completa legitimidad<i' concorrem todos os poderes . Como poder-se-hia 

•111atlmiltir luma m edida autorizada pela C:onstituição, que póde ir em virtude della 
até seu completo desconhecimtjlnto ? 

1.< 
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Nossa Constituição usa, é certo, da locução - ga;rantias constitucionaes - que 

parece de certo modo abranger as immunidades parlamentares ; mas ella mesma 
torna bem transparente e visivel a distincção entre umas e outras, enumerando no 
art. 72 os direitos individua.as, que são as mesmas garantias constitucionaes, e defi-
nindo nos arts. 19 e 20 as prerogativas dos membros do Poder Legislativo. 

E essa distincção torna-se ainda mais manifesta si considerar-se que. a Consti-
tuição não podia ter procurado garantir aos membros do Congresso com uma immu-
nidade que tivesse objectiv9s pessqaes, sem considerações ao individuo mesmo a 
quem torna immune : são altos fins politicos, segundo decisão da Corte Suprema 
da Republica Argentina, que determinaram e tornaram essencial essa immunidade : 
/~ precisamente para assegurar não só a independencia dos poderes publicas entre 
si, sinão a existencia mesmo das autoridades creadas pela propria Constituição. 

Interpretar de modo diverso os textos conatitucionaes citados, é reconhecer 
que o Poder Executivo tem autoridade .para anniquilar, destruir os poderes legisla-
tivo e judiciaria ; é collocar o Presidente da Republica acima da Constituição, 
arbitro supremo dos destinos da Nação, é admittir a suspensão da Constituição 
durante e estado de sitio. 

Não podendo, porém, ter tão grande extensão o estado de sitio, quer seja 
decretado pelo Poder Legislativo, quer pelo Executivo, quanto aos seus effeitos, 
visto como não se suspende entre nós o imperio da Constituição durante o sitio, 
é claro e logico que as immunidados parlamentares, sendo attributo de um dos 
poderes constitucionaes, não podem nunca ser attingidos pelo decreto que declarar 
o estado de sitio, e portanto, os Deputados e Senadores só podem ser presos e pro-
cessados criminalmente, mesmo durante a vigencia delle, nos termos do ar,t. 20 da 
Constituição. 

O art. 3° está nas mesmas condições dos outros. , , .. 
Sendo o estado de sitio um estado anormal que importa na. suspensão das 

garantias constitucionaes e na sujeição de tod.os os cidadãos a um regimen de 
excepção embora com as limitações prescriptas no art. 80· da Constituição, não ha 
motivo algum que possa justificar a permaneRcia ,de taes effeitos depois de seu 
levantamento. ' '· 

Parece logico que, tendo cessado o estado de sitio por .haverem desapparecido 
as causas anormaes que determinaram sua decretação, cesse por sua vez a suspensão 
das garantias constitucionaes para todos os cidadãos, sem exceptuar mesmo aquelles 
que foram attingidos pelas medidas de excepção. 

Admittir o contrario, isto é, que os seus effeitos continuam para aqlielles que 
foram presos ou desterrados, é confundir o esta.d.o de sitio com o de guerra, quando 
é certo que seus effeitos são diversos. 

O exercicio de um acto qualquer, diz ainda Alcorta, cessa de facto ou de direito: 
o primeiro por carecer de applicação ou por não tornar-se effectiva essa applicação ; 
o segundo pela realização completa das circumstancias o qual teve por objecto, e 
pela expiração do termo assignado. O estado de sitio"não foge · desta regra. , · 

Assim, o estado de sitio cessa : primeiro, pela expiração do ' prazo ; .segun.do, 
pela vontade do mesmo poder que o decretou, ou daquelle que deve ~azel-o · effectivo; 
terceiro, por um estado completo de guerra, e vigencia da lei marcial no ·territorio 
em que foi declarado o sitio. 

Nenhuma outra disposição se encontra no projecto, o' qual, ·aprésentado como 
foi, e~ época anormal, lqgo após aos acontecimentos de ,:5 de Rovembro, não é de 
admir~r, que se resinta de faltas proprias da occasião de sua apresentação . 

. Embora a Commissão reconheça, que elle é deficiente e incompleto, entende 
que póde servir de base para estudo e discussão e aconselha sua adopção com outras 
medidas complementares que o debate ha de suggerir. · 
· .. Nestes termos, é de parecer a Commissão que o projecto n. 32 seja approvado. 
· , Sil<la das Commissões, 26 de setembro de 1898. - B. de Mendoii.ça 'Sobrinho. -

F. Machq.do. - V:. Darnazio. 



SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO 

O Sr. A. Azeredo - Sr. Presidente pedi a palavra para solicitar de V. Ex. o 
adiamento da,discussão deste projecto por 48 horas ... 

O SR. GONÇALVES CHAVES - E' materia muito com. 
2a discussão do plexa. 

O SR. A. AzEREDO ... porquanto, além da complexidada 
projecto n° 32 da materia ha collegas nossos que estão estudando o as-

sumpto, e que pretendem apresentar um substitutivo, passado 
o prazo das 48 horas, isto é, na sessão de sabbado, porquanto amanhã é dia feriado. 

Posto a votos á approvado o requerimento. 
Fica adiada a discussão. 

SESSÁO.a_DE 18 DE OUTUBRO 

O Sr. Gonçalves Chaves - Sr.Presidente, tomando a palavra sobre o pro-
jecto que se acha em discussão, meu intuito, attenta a importancia da materia, é 
offerecer á sabia apreciação do Senado um substitutivo que venha completai-o. 

• Este projecto é deficienye, embora consigne idéas legitimas, consagradas na 
nossa Constituição, a respeito do estado de sitio. 

E a:o encetar a discussão, sinto-me animado da esperança de que não será 
baldado o esforço agora feitq por aquelles <;iue desejam dotar o paiz de uma lei 
reguladora desse instituto. Elste esforço não encontrará os embaraços que teem 
impeclido, por mais de uma vez, neste recinto e na Camara dos Deputados, a decre-
tação de semelhante lei. 

Felizmente a calma está restituída aos espiritos ; e pareée que, a attentar-se 
nas manifestações do Senado, um projecto de lei, regulando o estado de sitio, 
merecerá, como medida de pa~pitante necessidade, a approvação escla.recida e crite-
riosa deste ramó legislativo. · 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que em redor desta questão, levantam-se as mais 
ardentes e as mais eloquente() controversias. 

O estado , de sitio tem os 13eus adversarios, os seus detractores, assim como t em 
os se"LtS , apologistas. 

Sabe V. Ex. que, si a his·toria não legitima sempre, como úm conceito político 
philosophico, a instituição do estado de sitio, consagra, todavia, a sua legalidade, 
a partir dos primeiros tempos, desde a dictadura semestral dos Romanos, até ás 
democracias modernas. 

Nestas, a noção elo sitio político guarda certa homogeneidade, que não exclue 
differenças relevantes na sua 'ponstituição. 

E' por isso que, Sr. Presifiente, para expungir-lhe as dw·ezas odiosas,' e inu~eis 
cumpre submettel-a ao regi.J:µen jurídico ; fazer com que, embora uma medida 
excepcional, ella se compreh13nda . no organismo jurídico, cómo nelle se compre· 
hendem muitos institutos jurip.icos excepcionaes. , 

O SR. COELHO E CAMPOS - Muito bem. 
O SR. GONÇALVES CHAVE!> - A só phrase - estado de sitio - lança o pavor. 

· Essa idéa surge c9mo um11 calamidade publicw. Os cidadãos, cleclara\:lo 'º estado 
de sitio, retrahem-se ; as familias encerram-se. Desapparece a confiança nas relações 
sociaes ; ninguem se julga seFº• nem mesmo aquelles que são os instrumentos 
do poder. 
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Que é o estado de sitio? E' a dictadura, concentrando a suinmá do poder 
político ; é o regimen teirrivel, na phtase-de um j'urisconsulto francez ?· 

E' a dictadura parlamentar, como o definiu Dufaure· na Assembléa Legislativa 
Franceza, em 1849? 

Ou é um instrumento de governo para a defesa íia Patria e das instituições 
ameaçadas? 

Dous espíritos eminentemente liberaes, desses que honram o seu paiz illumi-
nando o seculo, divergem sobre a .noção do estado de sitio. 

Refu·o-me a Cavour e a Thiers. 
Cavour conside;rava o estado de sitio '-- uma ll1achina de oppressão ; 'é bem 

conhecido o seu conceito : « que, armado .do estado ,de sitio, todo o aventureiro' 
podia governar. " 

Thiers, collocado na situação dolorosa em que se encontrou, depois da guevra 
franco-prussiana, tendo sobre si a ingente tarefa de salvar a Franç,a; Thiers foi 
denominado o padrinho do estado de sitio. 

Elle dizia que a Republica Franceza seria, por muitos annos, o exercício da 
liberdade temperado pelo estade de sitio. ' · 

Com effeito, sabe o Senado que o estado de sitio dominou E!<. França desde 1870 
até 1876. 

Mas, a justificação de Thiers estava justamente no cumprim,ento da sua ardua 
missão. 'rhiers comprehendeu na tormenta que convulsionava o seu paiz, que a 
França precisava de um remedio extremo para, sdfreando os de.smandos de álguns, 
ou de uma· seita, ou de um partido, garantir o direito de todos. 

Realmente, o estado de sitio como o consagra a nossa Constituição, é um desses 
reniedios heroicos, .qual o direito de -legitima defesa para. a sociedade, da mesma 
fórrna que o é o actó em que o homem, collocado no extremo de garantir a vida por 
esforço pessoal , t.em necessidade de lançar mão da violencia para resistir á violencia. 

Uma sociedade não perece, não póde perecer. Uma socieda:cle é um patrimonio 
da humanidade e porque exprime, por sua civilização, todo o esforço depurado dos 
seculos passados. 

Eis ahi a justificação de Thiers ;' eis ahi a justificação daquelles que acceitaim 
o estado de sitio como uma medida do governo, embora uma medida excepcional. 

Esta questão, de grand!'l interesse para nós, tem sido debatida largamente i1a 
Republica Argentina, cuja Constituição c<!msagra, quasi nas mesmas palavras, as 
disposições da nossa Constituição no art. 80. 

Alli os partidos teem-se opposto, como entre nós, á decretação de uma· lei 
regulamentar do estado de ~itio ; e nos momentos de tranquillidade publica, quando 
est.adistas e pensadores, recoffiidos ao seu gabinete, escrevem sobre o estado de 
sitio, todos deploram qµe não haja na Republica Argentina uma lei regulamenta1· 
deste instituto excepcional ; o que tem motivado a divergencia de interpretação do 
respectivo tel'to constitucional, interpretação sempre de occasião e feita ao sabor, 
das conveniéncias passageiras e dos partidos dominantes. 

Estadistas respeitaveis, de opinião preponderante no seu paiz, como Sarmiento 
e Avellaneda, entendem que o estado de sitio é um instvumento de governo, inhe-
rente a toda a sociedade organizada livremente. · · 

Outros, que não preponderam menos pelo seu saber e influencia, não pensam 
do mesmo modo. 
, E' assim que Alcina diz que o estado ele sitio é inutil, porque não augmenta o 
poder elo governo e é ao rn!Jsmo t empo prejudicial ao credito externo do paiz. 

Estrada define o estado de sitio - um estado de medo e de impotencia elo 
Poder Executivo. ' 

Ora, esta divergencia estabelc:)cida em um paiz de instituições similares ás 
nossas, vem ainda em auxilio daquelles que entendem que a instituição d e estado 
de sitio deve ser regulamentada ele modo a que . os direitos e deveres do poder 
publico assim ,como os direitos e deveres do cidadão sejam conhecidos e be1:µ 
determinados, quando, dadas as condições excepcibnaes do perigo social, haja o 
poder publico de lançar mão dessa medida e:i.;tra,orCli:nai:ia. 
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Mas, Sr. Presidente, sem querer demorar-me nesta apreciação, pela qual pretendo 
definir o que seja e(>tado de sitio, tliJ;ei todavia, para firmar a minha opinião a respeito 
e-justificar o estado de sitio como medida excepcienal de governo que, nos momentos 
de crise social ou de profundas commoções politicas em que com a ordem consti-
tuída periclitam os direitos dos cidadãos, ou nos momentos angustiosos de uma 

· i..b.vasão estrangeira, o estado de sitio, pondo em vigor os extremos recursos da 
organização politica, é a expressão de um direito inalienavel do poder pub~ico, ou 
antes, um dever em nome dos superiores e fundamentaes interesses confiados á 
sua guarda. 

Os que atacam o estado de sitio o consideram antes pelo abuso que conduz 
á tyrannia do que pelo uso legal dessa medida extraordinaria que, domando a desor-
dem e a anarchia, garante os direitos e a liberdade. (Apoiados.) · 

O que cumpre é circumscrevel-o ás raias constitucionaes. Nesta esphera é um 
instrumento de governo. 

Feitas estas considerações, a primeira questão que reclama exame é - si o 
estado de sitio tem caracter repressivo ou preventivo. 

Neste recinto já se instituiu um esclarecido debate em que as opiniões diver-
giram, sustentando-se que o estado de sitio é exclusivamente repressivo, e por 
outro lado, que é puramente preventivo. 

o SR. COELHO E CAMPOS - Uma e outra cousa. 
O SR. GONÇALVES CHAVES~ Eu entendo, Sr. Presidente, que nesta materia, 

como em muitas outras, as soluções extremas são prejudiciaes; que o estado de sitio, 
embora em sua essencia seja uma medida repressiva, póde ter tambem effeitos 
preventivos. 

1 E' verdade que em alguns paiZes elle é empregado como preventivo. 
0 SR. COELHO E CAMPOS 1 Na mór parte. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - E' assim, por exemplo, que na Republica do 

Equador o estado de sitio tem erse caracter de preventivo. ' 
Mas, Sr. Presidente, si o e~tado de sitio é uma medida excepcional, da qual 

dimanam consequencias penae~, como dar-se-lhe exclusivamente o caracter de 
preventivo ? ' 

Desde que é uma medida ~ue tem consequencias de ordem jurídica, o estado 
de sitio é dominado pelos princípios em virtude dos quaes a offensa de direitos, 
resultante de factos violentos, deve ser reparada por uma coerção, isto é, por medidas 
repressivas e não preventivas. 

O SR. COELHO E CAMPOS~ Si V. Ex. me permittisse, eu diria; penaes não; 
policiaes, sim. 

O SR. GONÇALVES CHAVES -- Penaes e políticas, já em relação aos insurgentes, 
já aos abusos do poder publico. 

o SR. COELHO E CAMPOS ~ Policiaes. 
O SR. GONÇALVES CRAVES - Entendamo-nos; a verdade é que o estado de 

sitio, reprímindo, previne, muitas vezes, e debaixo deste ponto de vista é que se 
póde dizer que elle tem effeitos ~~reventivos. 

Em sua essencia, porém, é repressivo. 
Em uma conspiração por eixemplo : é uma situação que tende a perturbar a 

ordem publica, mas é apenas um concerto para uma tentativa, que visa por meios 
violentos - fins politicos. 

A conspiração, pelos elemel',ltos de que dispõe, póde assumir o caracter de uma 
commoção social. E desde que assume este c;aracter, embora não haja a effecti-
vidade do mal, a 'effectividade do crime, ataque contra as instituções, ha entre-
tanto o alarma, que produz s13melhante commoção, e as medidas repressivas 
contra a conspiração, são ao Ip.esmo tempo medidas preventivas contra o seu 
desenvolvimento, a sua expans\Lo. 

Eis aqui um caso caractel!istico daquelles que d eterminam a declaração do 
estado de sitio e no qual, sendo a sua efficacia repressiva, é ao mesmo tempo pre-
ventiva. 
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o SR. MORAES BARROS - A conspiração é uma tentativa. "'" ' ·•• l>f".•) 1h 'fJll i 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Não é tentativa ainda; é um concerto párálitert"rrr' 

tativa. r e:fl <t( ll "'~ () 
O SR. MORAES BARROS - Quem suffoca uma conspiração, pre'vlihe( "' ir?, '> 
O SR. GoNÇALVEJS ÇHAVES - Reprime e previne. ""t'"' rr<'Ju:;irn Z: 
OS. MoRAES BARROS - Não. • .,,.,..,,, -> •tn9•r'" 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Como não? '"''r'"' Ri''" 
;prendem-se, desterram-se os conspiradores; é ou não isto ulftij, re i'ess'ã:d ?' 
O SR. MoRAES BARROS - E' uma repressão que leva á prevênçãlo"l ptêíitlé-sé',1"d 

dàsterra-se. 2.fJlJ·.1 ·\r7 r J'11ln1nl 'JfJt 

Não ha ouÚo movimento sinão o concerto dos conspiradores, mas de,talllfõrtnli, ... 
O SR. COELHO E CAMPOS - A Constituição diz-repressão-o qtie' 'rtão lq'l!J.'ef. diz t W\ 

que elle não seja préventivo : é principalmente preventivo. "" '"I' •,h~··fi .. ~ 
O SR. GONÇALVES CHAVES - E' principalmente repressivd; 11â.tten't1a "a 'ki'là lr l 

natureza j uridica. Fora principalmente preventivo e .seria o i;e-gitnfüil ' d'ã!I 'Sú!Pd ' 
peitas. ~ nn / 1 1 l n í~ o 

Sr. Presidente, ainda sob este ponto de vista nos esclarecem as rc1p1n'i6es >tl:i~er-
gentes de estadistas argentinos. rn "oi•i~ ._,J, r,t,""!>', o 

Alcort.a.pensa com aquellea que dizem que o estado de sitio s · ~reven'llivol.' l if3íz'.m 
elle que, quando os factos que determinam a commoção intestinàl cfüegalr.ó. Íi.d•estatldi1 "! 
de serem reprimidos, já não se trata do 'êstald:o ·de'•sitibJ' ti:láS' siili •d'â,' 1b'Jil'líi.ktéiáll!11 111·1ol 

Avellaneda, abundando nestas mesmas id'é'as1 diz •qu6<n:ãio''é lquarr<!ló' 'ó '1inlinií'g'<3 "" 
pisa b •selo •d'a patria•'ou: iq11arrdo la1revel'ta leválrttá•0Lp·ehdào > !ii'5 1gqé~tá/lq\itl se <há l:le 
lançai' mão de••estátl'ó <ile isl.<tio f •lnel:ffü' casb lançatlie<•mão'•d'aJ1 leí11marcial,11r:i 1né!Í1las 
condições trata-se de um estado de guerF'à!<Sar:rn:ientõJe:kpress·a as •mestn:M tdéas:•ll11•,1 

' Màs'<e'utros • está:füst!as 'dá ~0n.d'em •de> t(iltlirttatla él Tejedor.,i: -ihterpréüálndb á"Cbh-
, stituição argentina, exigem a effectividade da aggressão estrangeira1oú·da"Í!'em!E:loçãre'""l 

ir1testi'r1al•para•que o •éít±e'pbssá ser•detlreta:de!"'l • ,:-, 111w1.H '""'l rdf 11i'- (J 

n Sr. Presidente1l'á ·'©pmíã:e· dél•!Alco:l-tlil· e1 1de 1iSar]\l'lÍ1:mt<~ • nãro ,.tfr ftãro inelsivli;·•iióhl.O' " '" 
parac·e:> E a:ssim1 eiue' "esteni;Utimo;11d'ebtàra:ndor1 pireventtivb" O •sitio,. 'ó e'arabteiliza1 "" 
todavia, como repressivo, pois que diz elle : " o sitio tem por fim evitar que a g·t1'e'.r1' '' 1~ 
civil Is-e' estendà', ou•'l!lo••casb <te 1m:ila• guetl'a ·estrangeira, pál'a que"tlão •haj ai •i!ralidores 
que denunciem ao inimigo os planos do governo. ,, •" 1' 1 •h 

·Sen!:J.ore1:1, ·Irra to'p'iniãl01 de 't0dosl:©s• ti:latadlistd-s ,> él' m:ais 'do..-qide iisto/ rroi t'éxto ' lle 
todas as Constituições que crearam este instituto do sitio,"eMe nã0 lê lsinão\''é'0m0ft1d"" 
define• •MajoranllíJ • ·1'1Illa•lviolenW1<reaeÇão•fcontrai 1 a r Jordertinpublicar> e •tem? anvirtl!l.Í'ie 
de uma >êxpainsã'e:t ·e]lideril!i.ca1.i''''J ;..·1J ''"' """ ·~·1 1d 10·• 1JJp .<111·1 1·111~> >11 i:o.\ , nnd1·r1)or ow,1·~1Jr 

• © •Sib•0:0Ermo• El0.11:M:Pos «-L•«E> 'ahi•é •ql!le 'está: <,>l .es~ilnzle sitio,"e nã0\'liomil"sli "' 
diz,'n'B: suspensã0•de•garantias,•que·1é"effeito.•p Jn, ,,,.,u.11.1"""" nl"I""' " 'i:-1111 '"111110·1 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Ora, senhores, é justamente na violencia clo1irn 
ataque)< é' ~w •insuffüe'ien.tli'BI >dos méio!i d'e defesa\ é ' n:a; imp0ssibilid·adel em •que 1seí"vê 
o poder publico de garantir a ordem social, é nestas condições que o estai<fo •lle Mitro• <> 
se justifitJa'Mmo n!edida"àe tdefe§a· sdeia:l •cor.resp0rtdent,e1 á: defesa1lindi"l'.iliuall1· ii1: 

·•{) t8R."'· ®oid!Es1IDEI ©.&'SJI'R©' iciá• uth1 apaD~!'J 111· .r111,. 1 ~n "'n•~llrn1•1r.tttJ, ·c>ll inr·> );.;·•1 
' O SR. GONÇALVES CHAVES - Senhores, si este é o característico do sitio, ejá 0 t't 

segmrd0· •as• disposições •el3c11ipt~· das •Oonstituições "que1i(!)' 1ieonsa;g\!aim1 j<állsegmí.l:lo 
sua noção jurídica e política ; como considerar-se preventivo o sitio?~« "'"'n ''I ~m ·' 

"Não 1é<1 pr'eeiso • •ser1-se "Í=im;i01isull•t© • ]l>ava »sabe:i:p que estei,estado ir extremo f lia 
legitim01· defesa1,11em11qii,!le ·muitas. vezes,,senaeh a; tebUocado• ©l'hómem, rmeperide de üm 
ataque, à• ataque violento ' e • ·acbual, · e.-.dw 1caredciah:l{a 11j:>rc3teççã0 r do ipoder publicol" r 
paraqmar.uteri a sl!J.a 1°indi~iduBJ1idad·e. );.: qr11l•t ~"J11~11r: « ~: ~ ~)H ·11.n u11 )vi;-: . .<;''J'HJ'1't 1 HH')'> 

Por consequencia o c:rit erio • d0>• estado11de •s;itio •é1•'J!>pr• <i.ID.conrf.esta;velnami.logia,10' 
o crite:rio, da Higitima defesa; •c0nsitlerada:·recurs@ •ellttliem:o» ,,,,,., ·1· l>o'l "' "'' [·! • 

E, si assim é, comprehende perfeitam.ente.o;Sen:ado. q.µe<10 .eàiractercprev~ntifvo d1 
não ·póde rconstituli!l'·-llJ13ssen.Mà do estamd dé •sitio. '·1 "1<1'1 ''I ? .. i''P ;u1') "·., 1 • 

A legitima defesa é determinada. pelo ataque; uinguem se constitua e1n ·'legivt" . 
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tima defesa prevenindo ; para haver legitima defesa é preciso haver ataque, e ataque 
immedilllto. 

O SR. MoRAES BARROS - Ataque imminente. 
o SR. GONÇALVES 0HAVES - Ataque imminente, não : ataque. immediatl:l'. ' 
Ninguem exerce o direito de legitima defesa · sem que esteja collocado neste 

.extremo : é preciso que seja atacado, que o ataque envolva perigo, e que o perigo 
seja· actual. 

Neste «iaso; pela sua· natureza, é o estado de sitio uma medida ·repressiva, em-
bora,. como .disse, em situações .que se desenham·quando elle é instituido, possa 
ter tamhem effeitos preventivos. 

A verdade é esta : scientificamente o estado de sitio é repressivo, e seu criterio 
juridico é justamente o criterio juridico de legitima defesa. 

E, desde que na legitima defesa se torna necessario um ataque immediato de 
tal ordem que o individuo.não possa deixar de repellir a offensa violenta e effectiva, 
é bem claro que o ·estado de sitio, em,sua essencia, não póde deixar de ser repressivo. 

O SR: ALvARo MACHADO - Muito bem. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Sr. Presidente, não é só pelo criterio juridico que 

o estado de sitio é uma medida repressiva. E' mister ainda attender para ·os moti-
vos políticos que d~terminaram a sµa creação. Si o estado' de sitio se filia ao regimen 
policial, si é preventivo, elle se assignalarát, não como meio de defesa social, mas 
formidavel instrumento de. oppressão ; quem manejar semelhante instrumento não 
se fará tyranno ou Cesar si o não quizer. 

E' o arbitrio illimitado do poder sob a egide das lei das suspeitas. (Apoiados.) 
Eis a que consequencias arrastaria a doutrina dos nobres Senadores que BUS·' 

tentam ser preventivo e não repressivo o sitio. 
O SR. COELHO E CAMPOS - ~a imminencia do perigo? V. Ex. -não admitte o 

perigo quando ha 'conspiração? 
O SR. MoRAES BARROS - ~i o poder publico tem o direito de descobrir a 

conspiração, tem o direito de eII,Lpregar medidas repressivas para .. suffocal-a, não 
só com relação aos conspiradores como com rela:ção aos que podem entrar na con-
spiração. 

O SR. GONÇALVES CHAVES-,-- Não é a conspiração em si que provoca o estado 
de sitio. 

E' preciso que ella seja orgar,üzada de tal modo que venha despertar a neces-
sidade dessa medida extrema.• 

Si a conspiração. se manifest11< poderosa de tal modo que determina uma' com-
moção intestina e si ao Governo, gue conhece os seus elementos ·de acção, fallecem 
os meios 0rdinarios para suffocal-13-, a declaração do estado de sitio em semelhante 
conjunctura é a medida constitucional. que cumpre ao governo tomar p111'a repri, 
mil-a. 

Não é só o facto de conspira9ão, mas a sua força, o seu poder o que .Jegitima 
o estado de sitio. ' 

Nesta hypothese a suspensfj:o · das garantias conatitucionaes, a detenção e 
desterro doa conspiradores, reprunem e reprimindo é que previnem factos poste-
riores. 

Portanto, o nobre Senador v& que é a repressão que neste caso tem consequen-
cias preventivas. 

O SR. COELHO E CAMPOS-A questão toda é definir o que é commoção intestina. 
O SR. GONÇALVES CHAVES ~ Estes argumentos são de abundancia, porque 

nós temos .a materia regulada pela Constituição, que considera o estado de sitio 
como repressivo; no art. 80, § 2P, suspendem-se as glll'antias constitucionaes, em 
geral aquellas que dizem respeito ás pessoas, como •veremos : 

«Este (o Poder Executivo) durante o estado de sitio restringir-se-ha nas medi-
das de repressão contra as pessoa!') a.impor; etc: " . 

O SR. GONÇALVES FERREIR~ ~ Póde haver medida preventiva sem haver 
repressão. · 
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O SR .. GONfil.A:LVES CHAVES - Mas como? 
O SR. GONÇALVES FERREIRA - A simples declaração do sitio sem o exercido 

das faculdades de que elle investe o governo póde bastar. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Neste caso o estado de sitio não se legitimaria • 

a só ameaça da suspensão das_garantia.s.,constitucionaes,em t11nto importa a decre-
tação do sitio sem a effectividade da suspensão de nenhuma garantia ; seria um 
sitio singular e que demonstraria não ser necessaria, essa ·medida extrema. Sem 
applicação não · valeria os meios ordinarios á disposição do governo. 

O SR. COELHO E CAMPOS - A questão é saber si a commoção é a imminencia 
do perigo ou manifestações nas ruas. 

O SR. GoNçAI,VES CHAVES - AJguns publicistas, entre elles nomearei o Sr. 
Sa;rmiento, entendem que ·a imminencia do perigo vale a effectividade delle. 

E' esta uma, questão que não se deve resolver em abstracto, sinão pelos textos 
da lei ou da Constituição que consagra o sitio. 

Entre nós é expresso o texto da Constituição : é condi'ção elementar para a 
declaração do sitio a aggressão estrangeira ou grave commoção interna. 

E' mister, . portanto, um facto positivo, material - a guerra, e um. facto da 
mesma ordem sem o qual não se comprehende a commoção interna. A imminencia 
de um desses factos não é bastante para legitimár a suspensão de garantias indi. 
viduaes; sel-o-hia si o sitio fosse preventivo. , 

O SR. COELHO E CAMPOS - Perdôe-me ; a lei franceza diz : imminencia de 
perigo, guerra exter.na ou insurreição arm11da. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - V. Ex. conhece .a historia da legislação franceza 
sobre o sitio. Até 1848 vigoravam as leis de 1791, de 10 do termidor, anno 5°, e o 
decreto napoleonico de 1811. A assembléa constituinte da. segunda republica, para 
reprimir os movimentos socialistas de junho de 1848, conferiu a dictadura ao gene-
ral Cavaignac, que a exercitou conforme a legislação anterior. Paris foi declarado 
em estado de sitio e essa medida reproduziu-se sob o influ.•o das mesmas causas 
em janeiro e julho de ·1849. 

A impressão que causou essa tormenta revolmiionaria levou a assembléa legis-
lativa a decretar a lei de 9 de agosto de 1849, segundo a qual o estado de sitio era 
autorizado " no caso de perigo imminente para a segurança interior ou exterior. " 

Mas a lei vigente de 1878 restringe a autorização para a decretação do sitio; 
diz o seu art. 1° : " O estado de sitio 'não pôde ser declarado sinão em caso de perigo 
imminente, resultante de uma guerra estrangeira ou de uma insurreição á 1não armada.• 

A lei franceza, como se vê, exige como condição da declaração do sitio politico 
a existencia de uma guerra externa ou de uma sublevação armada. 

Quanto á conspiração, eu já o disse, embora não constitua uma tentativa de 
crimes politicos, seja apenas o ·accordo, a prepa.ração para esses crimes, todavia 
constitue um facto da maior gravidade que lhe communica uma feição excepcional, 
que leva o legislador a qualificai-a como facto delictuoso ; e esse facto póde reves-
tir-se .de taes circumstancias que determinem uma commoção interna. 

E' o facto da c0mmoção, positivo, actual e não a imrnipencia dessa commoção 
o que determina a declaração do estado de sitio. 

O SR. COELHO E CAMPOS - A Constituição diz perigo imminente. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Essa declaraçã o de imminente perigo de que 

falla o art. 80 da Cons~ituição suppõe, a existencia, ou da aggressão por forças estran-
geiras, ou de commoção intestina. 

E' a effectividad:e desses dous factos, ou de um ou de outro, que determina a 
decretação do sitio pelo Congresso ou pelo Poder Executivo. 

Ha, porem, uma discriminaç·ão a fazer : si é o Congresso que declarBI o sitio, 
a Constituição não exige essa .. plausula de perigo imminente para a Republica ; 
mas, si essa faculdade t em de ser exercida pelo Poder Executivo, neste caso, é 
mister que a guerra estrangeira ou a commoção intestina faça correr a patria immi-
nente perig0. 

-A imminencia do . perigo não é, portanto, uma circumstancia que por si con· 
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stitua fundamento para a declaração do sitio, sinão unicamente o criterio que a 
Constituição estabelece para, na existencia de guerra ou de commoção intestina, 
guiar-se o Poder Executivo no exercicio de tão melindrosa e tão grave funcção. 
(Ápoiados.) 

Sr. Presidente, o art. 1° do substitutivo consagra esta mesma doutrina, t,raduz 
com fidelidade o texto constitucional, e si contempla a conspiração, em dadas 
circumstancias, como motivo para declaração de estado de sitio, é no presupposto 
de que a conspiração haja. determinado uma commoção interna, attentos os ele-
mentos de que ella dispõe. O facto determinante do sitio é a commoção intestina, 
r esulte ella de uma sublevaç!Lo armada ou de uma conspiração. 

Sr. Presidente, esta these que acredit.o haver demonstrado - de pertencer a 
instituição do estado de sitio ao regimen j Ltridico, não é escolastica; é pelo contrario 
pratica, e cumpria que essa verdade -se fixasse na lei que elaboramos, pois que 
o sitio preventivo é a maior ameaça ás libevdades publicas, é o regimen das suspeitas, 
o mais perigoso incentivo para os gÓlpes de estado, o mais poderoso instrumento 
das usurpações. Foi utilizando-se do sitio ' preventivo autorizado pela lei franceza 
do 9 de agosto de 1849, que Napoleão III exterminou a 2a l~epublica em França 
e sobre as suas ruinas levantou o imperio. 

No curto periodo da vida r epublicana entre nós já houve estados de sitio pre -
ventivos : os de novembro de 1891 e de abril de 1892. Sirvam esses factos de lições 
proveitosas. 

Passo, Sr. Presidente, a outros pontos do substitutivo, que estou justificando, 
a traços largos, pelas doutrinas que encerra e que dimanam da these constitucional. 

Antes de tudo, cumpre definir a natureza da faculdade de que se acha inves-
tido o Executivo de decretar o sitio; si é concurrente com a do Congresso, como 
p ensam ~armiento e outros pu?licistas argentinos, , ou si originariamente legis-
lativa. 1,, 1 

Esta ultima doutrina me p1arece incontestavel. O Executivo exerce provi- 1• , 
soriamente aquella funcção e submette o acto respectivo á apreciação do Colil!gressci. '"" 

Tal é o caracter que a Constttuição imprime á faculdade concedida aoi1E ocecu-
tivo, e desse caracter resultam consequencias pratfcas assás importantes.1, 1 11 • "'" 

E ' assim que, segundo os publicistas a que acabo de me vefe:i;i.n;101J!Jxee'artivo, J11 
exercendo uma faculdade concurrente com a do Congresso, .nãio tem cqrue rsillílmefüler 
á approvação deste o acto declarlftivo do sitio, si os seusteffeitos.h 0u verem 1eessad0 11. 
antes da reunião do Congresso, r ois que exerce l,lma ·funcção,lorigillnaria, o@nCUl.1• '11'1 
r ente. Mas, Sr. Presidente, a Constituição é 1expr.essa,, mandai.submetteJJ"ªº O<iin-
gresso sem distinguir, isto é em t pdo o caso;•!© 1acto1d01Exec1!ltiivo. "'" ,J, "' '" 1 ,, , 

E é por isso que o substitutiyo, .fri!l!amfo· a Hypothese fiigl'll"ad11-;1 ólá es1iruJl!l11.til;m.a 
solução. l 1 .. 11 1·1 "I ,,. ·d 1r1•1 u , 1·11p, 1q, ~tr utilr~r1 -:· 111n 

A questão, repito, é· de e0ns~quencias pratieas' 1 Sabe 101 Senatlo · que ll'l!ar Repu- 1 , 
blica Argentll;ia· 10 • Poder !Elxecutf vó~ 1 em <llasos ' iid enVic@s; 1 te1iJíl , 1reetl.saldo" submeter" r,, 
o acto declaratmria» do sitie11áJ 1apwr0;-v;ação .. do 10ongress01 ,ficando ra .este sómente ·.o '" 
d ireit0, per ' meio .Cle ,,p edidos• «ile1,inforn;uil(Õss, , expliea~~~s· d©S• mmist:Fos• ipe:rantêl o 
Congresso ou p elas mensagens em que·1 @ gové!IIlo dá'·c0nta•1dar. adminislmaçãp a01• " 
Poder Legislativd>;1· de., apurana r respon~abfüdade tias au,t oridades p elas Imedidas 
tomada.s fdu.nantEto sitio 11111r 11 1•1 "' 1il1 t• • ·:·l 111.n') .. ,,,t ,,,,,,, H,...~ '' 

•fü•. Presidente1 ·0 · substitl!ltivo• consigna- ·as ga;v1µ1tias ., comstiituei0na1es 1que. 0 11, 1 
estadodesitiopóclesuspender. 1.1n1 l 1 u' 'r'""''-'' ,i, H• '•'·"1 

.1 Nã o•• c0nneç0, ' Sr 1 iElresidemt~I' 1 cohstituil(ões, lq ue . lauterizeml 'ai "arrinuMação ·iio 
regimen politico p ela suspensão• de rodos •ós rclireitos .,ilrdiwd'1!1aes •1e1 politi<~0s,1d0 · .J 
cidadfüo, • por efféito·•do • estado cle, • sitio, sil1ãeJ as · cómstituções • dei Honduras e liio 
C'hile, •qúe•d oolllJl'am •fiparem• ellas• suspensas durante,àquelle• estrufa. 1Gumpre1• porém; • 
ponderar que em outnas disp0siç0'\ls à p;ropria· 0onst~tu~o· d@• C!llle1aimit01,a1arnpli-•Jt 
tude 1daquella 1decl1aivação. 1 t 1111 • 11 • ,r 1n11111n ''' 1 "• ,,, 11 1 ,. 11 , . J. 1 ~ 1 • t ! ·1 

A suspensão de garantias que o substitutivo autoriza não se refere sinã© 1aos 1 
direitos i'ndiv·iduaes •declarados n0 avt1 72 'd:!ll Gonstit~ição; e •não· ili todos • ell~s/ mas 
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sómente áquelles cuja immunidade póde desarmar o poder publico no restabele-
cimento da ordem ou aggravar o perigo social. 

Ha outros, porém, como a liberdade de consciencia, de culto, o direito de 
petição, etc., a que seria iniquo e sem nenhuma vantagem para á causa publica 
trazer limitações. 

Mesmo em relação a certas garantias, quaes, desaforamento das jurisdicções 
ordinarias, a plena liberdade de defesa e inviolabilidade do sigillo da correspon-
dencia, não ha motivos políticos que justifiquem a suspensão ou restricções. 

Mas, Sr. Presidente, as immunidades parlamentares, sem as quaes o Poder 
Legislativo não passaria de uma farça ou de uma ridicula enscenação (apoiados), 
não se incluem entre as garantias constitucionaes; são prerogativas inherentes a. 
um poder politico. 

Nem, Sr. Presidente. os povos adeantados, que consagram em suas consti-
tuições a suspensão de garantias individuaes, restringem ou suspendem todas ellas, 
sinão aquellas que podem influir para a repressão da desordem. 

O § 20 do art. 1 o do substitutivo é assim formulado - « O estado de sitio sus-
penderá sómente o exercício dos direitos individuaes consagrados nos §§ 8°, 10 e 
12 do art. 72 da Constituição e as formalidades que fazem effectivas as garantias 
nos §§ 11, 13, 14, 17 e 22 do citado artigo. » 

São, estas as unicas garantias constitucionaes, cuja suspensão o substitutivo 
autoriza. 

Parece, Sr. Presidente, que, estando o poder publico armado destas faculdades 
excepcionaes, prohibindo reuniões, exigindo passaporte para viajar fóra do ten-i-
torio nacional ou transitar por elle, permittindo pesquizas na casa do cidadão, 
simplesmente para a apprehensão de armas, de documentos ou detenção de pessoas, 
suspendendo temporariamente jornaes, unica limitação á liberdade de imprensa, 
dispensando a indemnização prévia/quando o Governo careça do uso ou apropriação 
da proprfodade particular, suspendendo o habeas-corpus, tão sómente em relação 
ás limitações consagradas, e o permittindo, portanto, si o Governo exceder, a essas 
limitações, si, porventura, em vez de deter o individuo, nas condições estabele-
cidas pela Constituição, o encarcerar em Jogar destinado a prisão de réos communs ; 
si em vez do desterro lançar mão do degredo ; em todos estes casos e em quaesquer 
outros em que o Governo commetta abusos, excedendo ás medidas constitucionaes 
que são expressamente autorizadas e delimitadas, digo; estando o poder publico 
armado destas faculdades excepcionaes para prover á segurança da patria e debel-
lar a insurreição, dispõe dos meios efficazes para fazer face ás crises mais graves. 

E si estas medidas forem insufficientes é que o Governo ou não tem o apoio 
da nação, ou é incajilaz e merece ser eliminado. 

São estas exactamente as garantias cuja suspensão é autorisada pela Consti-
tuição hespanhola : a de Portugal e a de 25 de março do Brazil autorizam a sus-
pensão de algumas das formalidades que garantem a liberdade individual. 

Estas ultimas disposições veem tambem se confundir com as do substitutivo, 
salvo o que diz respeito á propriedade. 

Mas a restricção que o substitutivo estabelece dispensa sómente a anteci-
pação da indemnização, que se fará effectiva posteriormente, terminado o sitio. 

Comprehende-se a necessidade de estar o Governo armado, em circumstan-
cias extremas, de semelhante faculdade. 

Póde acontecer que o Governo para vencer precise occupar ou apropriar-se 
de um predio, de um terreno particular, de ar:mas e munições de propriedade parti-
cular. Nesta conjunctura exigir-se o cumprünento prévio das formalidades legaes 
seria embaraçar ou comprometter a defesa da eociedade. 

Quanto á imprensa, é verdade que nos Estados Unidos a suspensão do habeas-
corpus não se applica á liberdade de imprensa. . 

Mas, Sr. Presidente, me parece que em o nosso paiz, tão diverso da America 
do Norte, pelo temperamento e educação do povo, aquella immunidade absoluta 
não seria destituída de perigos serios. 



O nosso povo apaixona-se facilmente, e não conheço instrumento mais pode-
roso para influir na opinião publica, exaltar os animos, vehiculo mais efficaz para 
transmittir paixões do que a imprensa facciosa. 

Eis porque o substitutivo autoriza a suspensão temporaria dos jornaes, __ cuja 
linguagem seja um incentivo á desordem. 1):: essa suspensão não póde exceder o 
tempo de vigencia do estado de sitio. 

Sr. Presidente, vou me referir, segundo a ordem do substitutivo, ás immuni-
dades parlamentares. ' 

Muito se tem discutido sobre si devem ser respeitadas ou si env0lvidas na 
suspensão de garantias. 

Parece, Sr. Presidente, que nos terrl"os dos arts. 19 e 20 da Constituiçã o não 
ha nenhum perigo na manutenção destas immunidades, desde que ellas não são 
absolutas, e dependem de circumstancias para que se tornem inviolaveis. 

O Sn.. Mon.AES BARROS - Desejo ver como V. Ex. concilia a resalva de immu-
nidades com o direito de defesa, que estabeleceu tão perfeitamente. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Sr. Presidente, as immunidades parlamentares 
são o mais efficaz co1Tectivo a que o estado de sitio não degenere nas mãos do 
Poder Executivo em um instrumento de compressão ; as immunidades parJamen-
tares trazem o correctivo que a Constituição estabelece, quando determina que 
o acto politico do estado de sitio seja submettido á apreciaÇão do Poder Legisla-
tivo para sua approvação ou rejeiÇão. 

As immunidades parlamentares são ainda necessarias para a acção do Poder 
Legislativo, nos termos da Constituição, para que se torne effectiva a responsabi-
lidade, já do Poder E xecutivo, já de seus agentes, pelas medidas arbitrarias, pelos 
abusos que houverem commettido. 

Comprehende-so, Sr. Preside1ye, que, desde que o Poder E xecutivo se acha 
investido do direito de desrespeit1i.r as immunidades parlamentares, desapparece 
este contrapeso. O Poder Executivo póde caminhar de absorpção em absorpção, 
póde chamar a si a summa dos poderes politicos, uma vez que tenha maioria fir-
mada nas duas casas do Congresso, maioria que lhe é facil obter contra o voto nacio-
nal, armado desta faculdade de primder os Senadores e Deputados. 

O SR. MoRAES BARn.os - Porvanto, o projecto de V. Ex. oppõe um contrapeso 
ao Poder E xecutivo, quando elle trata de salvar o paiz ! 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Não é o projecto que oppõe o contrapeso, é a 
Constituição. 

Mas, salvar o paiz, entregando-o ao arbitrio absoluto de um homem ! (Apoia· 
dos.) 

E note V. Ex., não é só a açção constitucional e directa do Congresso que 
vem reprimir os abusos e excessos da parte do Poder Executivo ; ha ainda mais, 
desde que, não se respeitando as immunidades parlamentares, o Governo possa 
forjar maioria no Congresso, desapparece inteiramente o outro contrapeso, que é 
o Poder Judiciaria. 

Comprehende V. Ex. que no julgamento dos actos, pondo de parte o juízo 
político, exercido pelo Congresso eµi r elação ao Presidente da Republica, na apre-
ciação da responsabilidade penal, ppdem ser inutilizadas todas as medidas do Poder 
Judiciario, ou pela amnistia, ou pejo perdão. 

E demais Sr. Presidente, é p11eciso considerar as cousas humanas como ellas 
d~ ' 

A influencia do Poder Executivo, arbitrario, violento, poderoso, omn:ipotente 
em todas as medidas políticas, pelq apoio incondicional da maioria das duas casas 
do Congresso ou pela unanimidade, \1a de reflectir no recinto das tribunas de justiça, 
e o desfallecimento é um facto hUll\ano em taes condições. 

Seria preciso, para resistir a eflsa força dominadora, que os tribunaes se com-
puzessem de martyres ou de herÓE!/B, e o nobre Senador sabe que os heróes e os 
martyres são raros. (Apoiados ) 

Eis a razão por que penso que supprimir as i'tnmunidades p~rlamentares é 
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sl:ipprlmir todos os supportes dos direitos fundamentaes e politicos ; é en_tregar o 
cidadão e a sociedade ao poder discrecionario e irrefreavel do Poder Executivo ; 
é annullar a Constituição, fazendo desapparecer estes contrapesos que resultam 
da permanencia e da independencia do Congresso, ou para a.pprova.r ou suspender 
o sitio, ou para exercer o juizo politico, ou ainda para julgar as medidas de excepção 
que tenham sido tomadas ou autorizadas pelo Poder Executivo e·por seus agentes 
responsaveis. 

E' bem singular que, para a defesa das instituições, se supprimam as mesmas 
nstituições, se aniquilem o Poder Judiciaria e o Legislativo, deixando campear 

absoluto, despotico o Poder Executivo. (Apoiados.) 
Veja V. Ex., Sr. Presidente, que, respeitadas as immurudades parlamentares, 

o equilíbrio _se estabelece e o Poder Executivo fica armado das faculdades neces-
sarias para repellir a aggressão estrangeira ou debellar a commoção intestina, sem 
que se faça necessario o desmantelamento dos outros poderes. 

O Poder Executivo, sem duvida, durante o estado de sitio, não póde soffrer 
abices, salvo o caso de habeas-corifYUs; nas condições estatuidas no substitutivo. 

Essas condições se realiz11-m pelos abusos que haja commettido o Executivo, , 
excedendo as faculdades que lhe são outorgadas, como anteriormente ponderei. 

A sua responsabilidade, porém, só se póde apl!lrar depois de determinado o sitio: 
o contrario seria enfraquecer a sua acção e com ella a defesa social. 

Para accentuar a liberdade da acção do Poder Executivo na vigencia do estado 
de sitio, o Sr. Sarmiento enunciou no Senado Argentino o exemplo seguinte que 
reproduzirei. 

« Em um paiz que era atormentado pelas cornmoções intestinas, um ministro 
entendeu que devia se precaver c.ontra os ata<lues que eram dirigidos ái ordem 
constituida. 

Mandou 'vir á sua presença um engenheiro e recommendou-lhe que construisse 
uma fortaleza onde pudessem ser recolhidas , todas as machinas de guerra, armas 
e muniÇões, de modo que os insurgentes, os sediciosos, os conspiradores não se 
pudessem servi.D daquelles instrumentos. 

O engenheiro começou a construir, uma fortaleza inexpÚgnavel para satisfazer 
os intuitos ,do ministro ; mas depois reflectiu este que a propria guarnição da for-
taleza podia revoltar-se, e então mandou chamar o engenheiro e recommendou-lhe 
que, tornando inexpugnavel a fortaleza, deixasse, comtudo, 'um ponto por onde 
se pudesse penetrar no caso da guarnição rebelar-se. 

O engenheiro observou que uma obra semelhante não se podia fazer ; que 
construir 'llllla fortaleza inexpugn'avel, alie podia ; mas construir uma fortaleza 
inexpugnavel e ao mesmo tempo expugnavel, é o que não era possível. » 

Diz Sarmiento que a fortaleza é o Poder Executivo. 
Realmente, na opinião do nobre Senador, o Poder Executivo domina, não 

tem contraste ; mas, na doutrina do projecto, ha ainda dous reductos, tão podero-
sos ou mais poderssos do que a guarnição da fortaleza: são 0 Poder Legislàtivo e o 
Poder Judiciaria. 

O SR. MoRAES BARROS - São centra.pesos para peiarem a acção do poder 
publico. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - O Sr. Sarmiento não levava a irresponsabilidade 
ao ponto a que parece que S. Ex. a leva. 

O SR. MoRAES BARROS - Não quero a irresponsabilidade ; o Poder Executivo 
deve ser responsavel; depois do estado de sitio elle presta contas. 

(Trocatm-se apartes entre os Srs. Ruy Barbosa e Moraes Barros.) 
o SR. GONÇALVES CHAVES - A Constituição da Bolívia dá a uruca solução 

pratica para o caso a que se ' refere o nobre senador, solupão que vem a ser a 
seguinte: o Deputado ou Senador que conspira. é declarado indigno uma.vez provado 
o facto. 

Não ha. outro correctivo, ·a . menos que não seja. demolida a organização con-
stitucional. 
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O SR, RuY BARBOSA - Ha males contra os quaes só ha o correctivo moral 
Qual o correctivo contra o Presidente da Republica que conspira? Qual o correc-
tivo contra os abusos e os crimes praticados pelo Poder Executivo, e praticados 
pelas autoridades policiaes? E elles são de todos os dias entre nós. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - fará mais algumas considerações e sentar-se-ha. 
Precisa ainda encarar uma questão que está envolvida implicitamente na 

Constituição e que entende dever sei-o estabelecida no projecto. 
Esta questão póde-se assim resumir : « o estado de sitio póde ser retroactivo ? » 
O meu honrado amigo, o illustre Senador por Sergipe, em um brilhante dis-

curso que profeviu, tratando da questão do sitio das medidas empregadas pelo 
Poder Executivo no ultimo estado de sitio declarado nesta Capital, sustentou que 
o estado de sitio resultava da co=oção intestina e não da deéllaração official. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Perdão, que o estado de sitio preexiste á decla-
ração. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Exactamente, é que a declaração importa no 
reconhecimento da preexistencia do sitio. 

O nobre Senador considerou só por uma face a mataria de retroactividade, 
não se pronunciando em relação a uma outra face, a que diz respeito a jurisdicções 
excepcionaes, investidas de competencia para conhecer de factos anteriores. 

Na Republica Argentina se tem defendido a doutrina sustentada pelo honrado 
Senador, argumentando-se com a indivisibilidade do estado de sitio, isto é, com a 
continuidade dos actos que determinam a declaração do sitio, não havendo razão 
para se destacar os actos antecedentes, ~ustamente os que produziram o alarme, 
dos consequentes á declaração. 

Farei um rapido exame desta mataria. Não ha, Sr. Presidente, textos de leis 
que justifiquem semelhante doutrina. 

Ha na legislação Francezt, leis de 1849 e 1878, uma disposição que talvez 
seja origem della, mas que a rnw justifica. 

A lei franceza não se refer~ ao effeito retroactivo do estado de sitio, e apenas 
admitte a continuação da comp

1
etencia dos tribunaes militares, depois de terminado 

o estado de sitio, para cenhecÍijlento dos crimes durante este praticados. 
Esta doutrina combatida pov notaveis publicistas é inteiramente destituída 

de fundamentos jurídicos e philosophicos, embora as leis de processo possam ter 
effeitos retroactivos, porquanto, neste caso, as deliberações dos tribunaes militares 
não affectam simplesmente ás regras do processo, mas vão ferir á substancia do 
direito, 

Mas o honrado Senador não se referiu sinão á retroactividade com relação aos 
factos que determinam a declarQ-ção do estado de sitio. 

A doutrina do honrado Se11ador que, como disse, não está consagrada em ne-
nhum texto escripto das legisla?ões dos povos civilisados, teem contra si o principio 
eterno de direito : a não retroactividade das leis. 

· O criterio jUL'idico pelo qua\ se qualifica o estado de sitio é justamente o criterio 
da legitima defeza pessoal. 

·Ora, si trata-se, por conseiriinte, de medidas que tem effeitos penaes, é certo 
que fere-se directamente o princ;ipio da não retroactividade das leis, o que se torna 
de uma evidencia irrefutavel dfJsde que os factos envolvem sancção penal. Estes 
são regidos pela lei no domínio ifa qual se realizaram. 

Ha ainda, Sr. Presidente, um principio indiscutível de direito, -que todas as 
legislações consagram e que a r/l'zão imporia na falta cle tex tos legislativos : é que 
as leis ou instituições excepcioztaes se interpretam restrictivament.e. 

o SR. RUY BARBOSA - Anoiado. . 
O SR. GONÇALVES CHAVES - .(forno é, pois, que o nobre Senador,.revogando 

princípios eternos de direito, quer .dar effeitos de retvoactividade aos actos do Poder 
Executivo? 

O SR. RUY BARBOSA - Em materia de caracter mais grave do que a de natu 
reza penal, porque refere-se a :qiedidas arbitrarias, de excepção. 
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O SR. CoELRO E CAMPOS - Estão dando ao que eu disse, uma accepção muito 
extensiva. · 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Por _consequencia, o projeéto consigna uma 
idéa, uma doutrina unica acceitavel, prohibindo a applicação de qualquer dos 
effeitos de estado de sitio aos actos anteriores, fazendo cessar todas essas conse-
quencias desde que o sitio tenha cessado. 

O SR. COELHO E CAMPOS - E' outra questão. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Mas comprehende ambas. O projecto consigna 

esta itléa : - os effeitos.do estado de sitio, todas as suas consequencias terminam 
com a cessão dó sitio, não vão além e nem aquem desse estado. 

O SR. RuY BARBOSA - E até a doutrina prussiana. 
O SR. COELHO E CAMPOS - E' justo que assim pensem, mas no systema adop-

tado, essa idéa produz consequencias fataes. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - O projecto consigna ainda medidas que são 

ga.raintias de direito; tal é obrigação do Poder Executivo de submetter ao exame 
do Congresso, para approvar ou suspendel-o, o acto declaratorio do estado de sitio, 
por elle praticado, ainda quando os effeitos desse acto tenham desapparecido antes 
da reunião do Congresso. 

Como disse, já o estado de sitio é uma funcção legislativa e no geral das con-
stituições, é esse o seu caracter ; a de 24 de fevereiro não se afasta desta doutrina 
e nas respectivas disposiç©es torna bem claro que semelhante funcção e legislativa 
originariamente. · , 

O projecto consigna essa idéa, salvando o principio de que o estado de sitio, 
decretado pelo Congresso, ou na ausencia deste pelo Congresso, ou na ause11cia 
deste pelo Executivo, em um e outro caso só póde sel' suspenso por acto legislativo, 
estando funccionando o Congresso. A razão é clara e logica, porquanto, no primeiro 
caso, trata-se da suspensão de uma lei, e no segundo prevalece esse mesmo ,motivo. 

Assim que, reunido · o Congresso e por elle approvado o estado de sitio, decla-
rado pelo Executivo, o acto torna-se legislativo tal é a consequencia da homolo-
gação pelo Congresso. 

Esta mesma doutrina é consagrada na legislação franceza. 
E não vae nisso nenhum inconveniénte, porque o Congresso cquando decretar 

o estado de ~itio, si lhe parecer acertado, póde autorizar o Executivo a levantai-o, 
desde que hajam c~ssado os motivos que determinaram a sua decretação. 

O caracter origina.riamente legislativo que a Constituição imprime ao estado 
de sitio é uma salutar garantia. Q. Poder Executivo por isso mesmo que é um poder 
de acção e de coerção, não offerece, tanto como o Legislativo, condições de calma e 
de isenção no exame de uma situação anoma:la, qual a que justifica a suspensão de 
garantias : mais facilmente do que o Congresso póde transviar.se ... 

O SR. RUY BARBOSA - Precipita-se. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Justamente; ser dominado por um pensamento 

que não o perfeitamente correspondente á situação ; por paixões, pelo panico, póde 
decretar a medida até como meio de manter-se no poder, ou pa.ra fins eleitoraes. 

Uma outl'a disposição consigna o projecto, a da nullidade das eleições feitas 
durante o estado. de sitio. 

Não comprehendo, Sr. Presidente, como possa haver expressão da vontade 
do eleitorado, estando o paiz, ou qualquer logar delle, em que se proceda a uma 
eleição, sob o domínio do estado de sitio. 

E' verdade que te~os os antecedentes de mandar o Governo suspendel-o no 
dia da eleição. 

Mas comprehende-se que é uma cousa irrisoria a suspensão do estado de sitio 
por um dia, como resguardo á liberdade de eleição. 

O SR. RuY BARBOSA - E' sempre uma homenagem. ao principio. 
O SR. GONÇALVES CRAVES - Sim, mas insufficiente. 
Dizia, com verdade, um deputado argentino - é uma ironia amarga a liberdade 

de voto, si o eleitor póde votar em um dia, mas ser preso na vespera ou no dia 
seguinte. 
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E depois, o conjuncto de direitos, .sem os quas a eleição nunca .significará a ' 
verdade eleitoral - a liberdade de locomoção, de imprensa, de manifestação do 
pensamento, de reunião, todas aquellas que devem ser exercitadas, desde qtJe se 
trata do direito de voto, tudo isto desapparece durante o estado de 13itio. 

Sr. Presidente, ,tenho exposto em traços geraes, a tnateria do projecto. Não 
apresentei o meu substitutivo senão como objecto de · estudo, esperando que o 
Senado, ao que parece, bem disposto a tratar deste assumpto momentoso, corrija 
os seus erros e lacunas de modo que se possa nesta mesma sessão, decretar uma lei, 
que ao mesmo tempo seja a garantia cl.as instituições e dos direitos inalienaveis do 
cidadão. · 

Aguardo a discussão do projecto, para a qual concito os honrados collegas, 
que podem e devem ter nella uma intervenção directa, para melhoral-o, pela sua 
experiencia e illustração. 

Permittir-me-ha o Senado que invoque, especialmente, pelos seus estudos 
profundos e largos sobre esta materia, como publicista emerito, o concurso, na 
discussão, do honrado Senador pela Bahia. 

Sr. Presidente, entre as reformas de ordem política que o paiz reclama sobre-
pujam as leis que regulamentam as theses constitucionaes sobre a intervenção 
nos Estados e o estado de sitio. 

E já que a primeira. dessas leis parece condemnada a eterno olvido, cure o 
Senado da segunda, porque é o que mais affecta aos direitos dos cidadãos e a nor-
malidade do funccionamento dos poderes publicos. (Muito bem; muito bem.) 

E' lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão o seguinte Projecto 
substitutivo do de n . 32 de 1897. 

O Congresso N acfomal decreta : 
Art. 1°. No ca,so de aggressão pol' forças estrangeiras ou de commoção intes-

tina ',determinada por sublevação armada ou conspiração 
Substitutivo ameaç~ora á segurança da Republica, atfontos os elemen-

tos de ordem civil ou militar de que podem dispor os con-
n0 21- 1898 spirad~res, sendo manifestamente insufficientes as medidas 

ordina11ias para a defesa da Patria, manutenção da ordem 
publica e livre funccionamento dos poderes politicos da União ou dos Estados, 
poderá ser declarado em estad,o de sitio pelo Congresso Nacional, e na sua au,sencia 
pelo Poder Executivo Federal1 um ou mais pontos do territorio nacional. 

§ 1°. O acto declaratorio do estado de •sitio determinará o ponto ou pontos em 
que tem de ser applicado e o tempo da sua duração. 

§ 2°. O estado de sitio su~penderá sómente o exercício dos direitos individuaes 
consagrados nos §§ 8°; 10 e l~ do art. 72 da Constituição Federal e as formalidades 
que fazem effectivas as garanpias consignadas nos §§ 11, 13, 14, 17 e 22 do citado 
artigo. , 

Os effeitos resultantes da declaração do estado de sitio começarão da data da 
publicação do respectivo acto, não podendo em nenhuma circumstancia ter acção 
retroactiva. ' 

§ 3° .. As medidas de exc13pção a , que se refere o final do• primeiro alinea do 
paragrapho anterior consistir~o sómente : 

' a) ( § 11) Em poder a autor.idade policial penetrar na casa do cidadão, inde-
pendente de consentimentd d.este e de formalidades legaes para proceder a pes-
quizas, que tenham por fim .p. detenção de pessoas, apprehensão de armas · e de 
documentos que se relacioneJl'.1' com a perturbação da ordem publica. 

b) (§§ 13 e 14) Na privaç~o da liberdade individual: 
1°, pela cl.etenção de pes.soas e:in Jogares não destinados aos réos de crimes 

cummuns. 
2°, pelo desterro para po:µtos do territorio nacional, não sujeitos ao estado de 

sitio. 
Para effectividade da pi;isão e do desterro, que não poderão ser applicados 

cumulativamente ás mesmas Ilessoas, o Poder Executivo, a quem compete decretar 
essas medidas, não designará Jogares despovados ou notoriamente insalubres. 
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No caso do desterro, o Governo indicará os logares nos· quaes não paderá resi· 
dir o paciente, devendo este conservar-se solto no ponto do territorio para onde 
transferir a sua habitação. 

e) ( § 17). Na dispensa de indemnização prévia da propriedade particular, de 
que careça o Governo. ' 

A occupação ou appropriação desta propriedade, terminado o estado de sitio, 
obrigará o poder publico, no primeiro caso, á restituição com perdas e damnos, 
no segundo á indemnização, entendendo-se desappropriada por utilidade publica 
a propriedade. 

O sequestro de armas, como medida preventiva, não dá direito a indemnização; 
mas, suspenso o sitio, serão restituídas aos seus donos. 

d ( § 22). Na suspensão do habeas-corpus, limitada ás medidas de excepção, 
expressamente declaradas na presente lei, relativas ás pessoas. . 

§ 4°. Na suspensão temporaria de jornaes, com prazo fixado que não excederá 
ao determinado para o estado de sitio, se restringirá a limitação á liberdade de 
imprensa. _, 

Art. 2°. Os cidadãos, nacionaes e estrangeiros, exercerão durante o· estado 
de sitio, todos os direitos constitucionaes, não suspensos em virtude do artigo 
anterior. 

Art. 3°. São inviolaveis, não obstante a suspensão de garantias constitucionaes, 
as immunidades parlamentares consagradas nos arts. 19 e 20 da Constituição. 

Art. 4°. Na vigencia do estado de sitio, o Poder Executivo, por si e seus agentes 
colherá todos os documentos que possam instruir o processo e firmar a responsa-
bilidade criminal dos insurgentes ou conspiradores. 

Art.5°. Salvo autorização legislativa conferida ao Presidente da Republica, 
só ao Congresso Nacional compete suspender o sitio por elle declarado ou appro-
vado. 

§ lº. Poderão ser suspensas pelo Poder E xecutivo as medidas de repressão, 
impostas em virtude do estado de sitio, declarado pelo Congresso. 

§ 2°. O estado de sitio decretado pelo Poder Executivo será por elle submet-
tido á approvação do Congresso, ainda mesmo que haja cessado antes da reunião 
deste. 

Art. 6°. Suspenso o estado de sitio por haver terminado o prazo de sua duração, ' 
ou por acto Legislativo ou do Executivo, ou no caso previsto no final do § 2° do 
art. 8° desta lei, cessarão todos os e:ffeitos decorrentes da suspensão das garantias 
constitucionaes. 

Assim: 
Serão, desde logo postos em liberdade os cidadãos detidos ou desterrados, a 

respeito dos quaes se não colheram provas de criminalidades ; e remettidos imme-
diatamente ás autoridades competentes, com as provas que se houverem colligido, os 
demais indiciados, afim de que se instaure o processo contra elles e quaesquer 
outros responsaveis. A 

§ 1°. Esse processo não depende das deliberações do Congresso acerca do 
estado de sitio e das medidas de excepção, impostas pelo Poder Executivo. 

Art. 7°. A formação da culpa e o julgamento dos réos se e:ffectuarão perante, 
as jurisdicções ordinarias a que estes estiverem sujeitos, segundo a sua qualidade 
de civis ou militares e a natureza do crime; sendo vedado por infringente da Con-
stituição, crearem-se juntas, tribunaes ou j\úzes de excepção. 

Paragrapho unico. Está revogada a lei n. 61 de 24 de outubro de 1838 ; e der-
1 ogada a de 18 de setembro de 1852 nas 'disposições em que autoriza a creação de 
untas provisorias, sujeita a conselhos de guerra pessoas não militares, incursas 
m crimes militares e applica a pena de galés. 

Art. 8°. Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Congresso Nacional 
reunir-se-ha, de pleno direito, extraordinariamente, 30 dias depois, contados da 
data da declaração. 

§ lo. Reunido o Congresso, o Presidente da Republica, em mensagem especial 
DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. V 23 
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e no prazo de cinco dias lhe relatará os motivos que determinaram a declaração 
do estado de sitio e as medidas de excepção, que houverem sido tomadas, remet-
tendo-lhe todos os documentos justificativos de seu acto. 

§ 2°. No prazo de 20 dias a contar da data do parecer da Commissão ·respectiva 
em cada uma das camaras, estas deliberarão quanto á approvação ou suspensão 
do estado de sitio, estando elle em vigor, ou só quanto á approvação, si houver 
ciissado antes da reunião do Congresso. 

Este exame se fará, no 1° caso (vigencia do estado de sitio) simultaneamente 
pela Qa.mara e pelo Senado. 

Si na.S deliberações tomadas der-se dissentimento entre os dous ramos do 
Congresso, ficará suspenso o estado de sitio. 

No segundo caso o exame do ácto declarativo do sitio se fará conjunctamente 
com o das medidas de excepção, na fórma do art. 10 infra. 

Art. 90. Sendo o sitio declarado pelo Congresso e estando este funccionando 
ao tempo da terminação do prazo fixado na resolução, o Poder Executivo lhe rela-
tará todas as medidas que tiver tomado, dentro de cinco dias da cessação 
do sitio. 
. Art. 10. Terminado o estado de sitio declarado · por acto legislativo ou pelo 
Poder Executivo, a Camara iniciará na mesma sessão legislativa ou na que se 
seguir, si aquella estiver encerrada, e no prazo de cinco dias o exame das medidas 
de excepção, empJ'egadas pelo Presidente da Republica ou seus agentes, afim de. 
verificar a responsabilidade em que porventura hajam incorrido aquellas autori-
dades, ou seja pela decretação do estado de sitio ou seja em virtude das mesmas 
medidas. 

§ 1 º· A Camara e o Senado, salvo as dilações para inque1.1itos e investigações 
que julguem necessarias, deliberarão no prazo e condições do § 2° do art. 8°. 

As deliberações do Congr~sso, embora não impliquem a existencia de abusos 
nas medidas de excepção, não extinguem, todavia, a acção particular e publica 
perante o Poder Judicia.rio rel\~tivamente áquellas medidas. 

Si, porém, a Camara de\)retar a accusação do Presidente da Republica, o 
Senado só tomará conheciment o do assumpto como tribunal de justiça. 

§ 20. A falta de apresenta,ção ao Congresso Nacional, no prazo prescripto, doa 
documentos, e informações jurtificativas da declaração do estado de sitio e das 
medidas de excepção, não inl;tibirá o Congresso de exercer a attribuição que lhe 
compete. (Constituição, art. 34; n. 21.) 

§ 3°. Os documentos qu,e forem apresentados pelo Poder Executivo serão 
publicados no jornal official, si assiro resolver a Caroara ou o Senado. 

Art. 11. Si o Congresso encerrar a sua sessão antes de suspenso o estado de 
sitio, sómente se reunirá extrB.\)rdinariamente para conhecer das medidas de excep-
ção tomadas, quando, findo q prazo da declaração do sitio afixado na resolução, 
o Poder Executivo prorogal-o por roais de 60 dias. · 

Neste caso o Congressos: ;reunirá 90 dias depois da terminação do prazo fixado 
na Resolução Legislativa. 

Occorrendo este facto depois de encerrada a sessão ordinaria do ultimo anno 
da legislatura, cabe ao novo Qongreaso reunir-se extraordinariamente para exercer 
esta attribuição. 

Art. 12. A approvação o~ rejeição do projecto da amnistia, porventura apre-
sentado e referente aos facto~ que determinaram a suspensão das garantias con-
stitucionaea, independente de prévia deliberação do Congresso Nacional sobre a 
declaração de sitio, feita pelo Poder Executivo, ou sobre as medidas de excepção 
por elle impostas. 

Art. 13. A Resolução do Congresso Nacional, declaratoria do estado de sitio, 
só terá uma discussão em cadi> uma das Camaras e, approvada, será promulgada 
pelo Presidente do Senado, e yigorará desde logo, 

O mesmo processo se obs1irvará para a approvação ou suspensão do estado de 
sitio, declarado pelo Poder Executivo e no exame das medidas de excepção por 
este j;omadas. 
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Art. 14. São nullas de pleno direito as eleições havidas nos logares sujeitos 
ao estado de sitio, ainda quando seja este suspenso provisoriamente. 

Art. ló. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 18 de outubro de 1898. - Gonçalves Ohavea. 

O Sr. Presidente - Estando adeantada a hora e muito reduzido o numero 
dolil Srs. Senadores presentes, fica adiada a discussão do projecto. 

SESSÃO DE 19 DE OUTUBRO. 

O. Sr. Alvaro Machado - Sr. Presidente, não preciso encarecer, nem 
taro pouco definir a magnitude do assumpto do projecto n. 32 de 1897 ; ella 

resalta evidentemente dos artigos da Constituição ahi indi. 
2a discussão cados. 

Tomando parte no presente debate, cumpro o dever de. 
do projecto 3·2 externar minha convicção sobre a doutrina de um projecto, de 

cujos signatarios sou o menos competente. '(Não apoiados.) Além 
disso accresce a circumstancia de se achar ausente o seu illustrado e digno autor, 
o honrado Senador pelo Pará, Sr. Lauro Sodré. 

O meu constrangimento é, sem duvida alguma, grande nesta occasião, tendo 
em vista a profeciencia com que, ainda hontem, juàtificou o seu substitutivo ao 
projecto o honrado Senador pelo Estado de Minas Geraes, 

O SR. GONÇALVES CHAVES - .Muito obrigado. 
O SR. Ar.VARO MACHADO - Sr. Presidente, a Constituição no art. 80 consagra 

a providencia de estado de sitio, esta medida extrema da suspensão de garantias, 
em qualquer parte do territorio nacional, por tempo determinado, quando a segu-
rança da Republica o exigir, no caso de commoção intestina ou aggressão estran-
geira. 

Pois bem, é a esta providencia que allude o projecto em seu art. 1°, para depois 
submetter a solemne debate a these importante da vigencia das immunidades 
parlamentares durante o estado de sitio, e, cessado este, o restabelecimento da 
ordem normal, caracterisado pelo funccionamento das autoridades e justiças ordi-
narias para aquelles que tiverem sido apanhados pelas medidas de repressão, du-
rante o regimen de excepção. 

Sr. Presidente, as providencias de excepção teem feito constantemente parte 
da pratica dos governos constitucionaes e por isto adquiriram certo valor jurídico. 

O direito de graça, por exemplo, não deixa de ser uma medida ou uma provi-
dencia de excepção. Em Felação ao caso julgado, já manifestou-se um dos orgãos 
da soberania nacional, independente como os outros, exercendo natural e normal-
mente as funcções inherentes ao seu destino sagrado de distribuição exacta da 
justiça, só tendo por norte a lei e só a lei. 

Entretanto, intervem ahi a vontade do Poder Executivo, e, não pela razão 
jurídica, mas pela razão de facto, póde annullar os effeitos da sentença. Isto porque 
o que é imperativo e cathegorico do estado juridico deve ser subordinado á seguinte 
inspiração : .todo poder, todo acto, toda relação' deve ser de norma precedente 
legislativa, regulamentar, conhecida, prescripta e garantida; além disso, não 
devemos perder de vista que tão independente é o Poder Legislativo na decretação 
das leis, quanto o Executivo no exercício dos seus actos e o Poder Judiciario em 
proferir suas sentenças ; sendo cada um delles autonomo na respectiva esphera de 
acção, sem entraves, sem estorvos que redundem na absorpção de todas as funcções 
do poder publico por um desses orgãos, respresentante, como:os outros, da sobe · 
rania nacional. · 
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O estado de sitio entra perfeitamente na classe das providencias de excepção ; 
representa á primeira vista um estado antijuridico; mas como póde set regulado 
por lei, deixará de ser exclusivamente uma condição de facto, sem se transformar 
em plena condição de direito que, em dadas occas1ões, poderá surgir. 

Eu lembrarei a analogia ainda hontem citada pelo provecto Senador por 
Mina.S Geraes, entre o estado de sitio e a legitima defesa de que trata à direito 
penal. 

Está claro que matar a outrem é um facto anti-juridico, mas, em dadas con-
dições, póde ter valor juridico. O Estado, sendo instituido para um fim social, tem 
como dever preliminar a obrigação de defender a sua propria existencia no inte-
resse da sociedade que representa ; e, portanto, n ão praticará um acto contrario 
ao seu fim, desde que tenha de lançar mão do recurso extremo do estado de sitio 
para manter aquella existencia ameaçada. 

E, si devemos acceitar a analogia estabelecida, tambem devemos chegar á 
conclusão logica de que o estado de sitio é uma medida de repressão. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Apoiado. 
O SR. ALvARo MACHADO - Não importa que esta medida de repressão, como. 

um.acto de defesa, ou por outra, como a defesa do Estado, tenha um sentido muito 
mais complexo, não só nos seus detalhes, como tambem na sua natureza'., de modo 
que não seja difficil, dentro da mesma, encontrar-se providencias, que tenham 
tambem o caracter de mera prevenção, ou sejam expedientes preventivos; mas, 
éonsiderada no todo ou em bloco, a medida é de repressão ... 

O SR. GONÇALVES CRAVES - Na sua essencia. 
O SR. ALVARO MACHADO - .•. na sua essencia. 
O SR. RuY BARBOSA - Apoiado. 
O SR. Ar.VARO MACHADO 1 Acceita, como disse, a analogia chegaremos inevi-

tavelmente á conclusão de que o estado de sitio é uma medida repressiva. 
. Com effeito, partindo do nonto de estar acceita a analogia com a instituição 

dll. legitima defesa, seria absur<~o o principio, que permittisse a qualquer; na pre-
visão de um ataque, offender ºlf matar a outrem ; si a instituição da legitima defesa · 
tem valor juridico pelo facto de ser medida de repressão na occasão, está claro que 
esta deve ser a -condição fundamental do valor jurídico do estado de sitio. 

O SR. GONÇALVES CRAVES - Muito bem. 
O SR. ALVARO MACHADO -- A Constituição parece não se afastar dessa inspi-

ração, porquanto em seu art. 80 consignou a providencia, e, depois, neste e no 
n. 21 do art. 34 disse que o e~tado de sitio póde ser respectivamen~e decretado 
pelo Executivo e pelo Legislativo, embora essa attribuição dada ao primeiro, seja 
tão sómente na ausencia do se~ndo. 

Em todo o caso dahi nós +nferimos que o Estado lançará mão desse recurso, 
no caso de aggressão estrangeira, ou commoção intestina; nesta emergencia, nesta 
occasião, neste incidente e, ainda mais, correndo a patria imminente perigo. 

Portanto, só á. irriminenciBt do perigo, só a occasião, o presente, da commoção 
intestina ou aggressão estrange:ira leva o Estado a lançar mão do recurso extremo 
do estado de sitio, para neutrftlizar o ataque; que está vindo do exterior, ou do 
interior contra a sua segurançlf, que na occasião se acha ameaçada. 

Além disso, baseando-nos no conceito de Angelo Majorana, devemos ter em 
vista que, quando se trata de restricções á liberdade individual, para garantir os 
direitos da sociedade, deve-se preferir o alvitre de reprimir ao de prevenir. 

Diz elle que o primeiro te:m comsigo a razão do direito, e o segundo a razão 
polit.ica ; não se desconhecern:,Lo, entretanto, q:ue a mera razão do direito póde 
transformar-se em impotencia, assim como a mera razão politica na mais odiosa 
policia, donde, extrema diff10t,ildade para o caso que só poderá ser sanada pelo 
-criterio da escolha prompta <le uma opportunidade, que não seja incompatível 
com a serena região do direito, 

· O SR. GONÇALVES CHAVES - A prevenção é a porta aberta para as usurpações 
e golpes de Estado. 
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O SR. RuY BARBOSA - Apoiado. 
O SR. ALvARO MACHADO - O projecto estabelece limitações quanto ao tempo 

e log11r, e sem duvida, assim devia ser. Não se poderá considerar amparada pela 
razão a faculdade discriciDnaria de lançar mão de medida de tanta gravidade ; e 
essas limitações teem perfeitamente a sua justificativa. 

Como evitar os abusos tão frequentes naquellas condições, durante o regímen 
de excepção? 

Como escapar a surpresas? 
Portanto, não se póde deixar de admittir o seguinte : o estado de sitio deve ter 

publicação official ampla; deve ser especificadamente taxativo quanto ao tempo, 
quanto ao Jogar e quanto ás garantias que forem suspensas ; e, ainda mais, devem 
ser estas restrictivamente interpretadas. 

Aqui surge, naturalmente, a interrogação : as immunidades parlamentares 
estarão comprehendidas entre as garantias constitucionaes, que podem ser sus-
pensas? A irresponsabilidade política, definida nas immunidades parlamentares, 
encontra a sua razão de ser justamente nos motivos que a estabeleceram. 

Está claro que o membro do Poder Legislativo deve ter segura a ·liberdade de 
sua intelli.gencia, já formulando os seus discursos, já emittindo os seus votos .sobre 
os negocios publícos, sefn receio de perseguição, não só por parte do Executivo, 
como da sua maioria parlamentar. 

Só assim poderá inspirar a confiança que a nação deposita em si ; só assim 
conservará intacto o seu prestigio, só assim poderá ser admittido como o interprete 
autorisado da razão publica, formulando direitos e regulando interesses. Dahi, 
logicamente, as immunidades parlamentares devem ser consideradas como um 
attributo inherente ao Poder Legislativo, exercido pela soberania nacional, repre-
sentada pelos membros do Congresso. 

O SR. RUY BARBOSA - Apoiado. 
O SR. ALVARO MACHA.DO - Como·admittir a idéa de soberania, sem a .condição 

de liberdade para o exercício das funcções que caracterizam essa mesma soberania? 
.. Esta questão da permanencia ou não das immunidades parlamentares, durante 

o estado de sitio, doutrinariamente, só póde ser resolvida dentro desta alternativa : 
- Sim ou não ; e para um juízo definitivo se impõe a necessid~e um estudo 
das funcções do ·poder publico, exercidas por orgã0s correspondeíttes, ordinaria-
mente considerados outros tantos poderes. · 

Neste terreno, as theorias, as opiniões são diversas. 
· Uns, como Bhmtschli, consideram em primeiro logar o Poder Legislativo, que 

domina todos os out110s poderes, depois o Poder Executivo, que se subdivide em 
poder representativo, governo e administração, o Poder Judiciario; além disso, 
dous grupos, que comprehendem o cuidado dos elementos civilisadores e interesses 
materiaes : - a cultura publica e as finanças. 

Na Constituição franceza de 1791 tinha-se admittido um novo poder, o poder 
administrativo. 

Clermont Tonil.erre tinha proposto um poder real, e deste poder Benjamin 
Constant fez o poder moderador, que existiu na Constituição do passado regímen 
e existe na Constituição de Portugal. 

· Outros, além destes poderes geralmente citados, consideram tambem, um poder 
eleit0ral, um p0der conservador, um poder militar, um poder nacional, um poder 
provincial, um poder communal. · 

Bentham chegou a apresentar sete poderes coni;iiderando as cousas e as pessoas 
sob diversos pontos de vista. 

Romagnosi distinguia oito, a saber : o poder chamado deterwinante, legislação ; 
o operante, administração ; o moderadOT, para reprimir abusos do ·poder ; o·poJJtulante, 
protectorado civil e politjco; o poder chamado. fudicante, processo e julgamento ; 
o constringente, poder militar ; o poder chamado certificante, authenticidade da<;le. 
e.os e.ctos publicos ; e, finalmente, o poder chamado predominantP., a opinião publica. 

Portanto, variados são os modos de entP.nder e classificar as funoçqes·d,o .poder 
publico; as theorias são diversas sobre o assumpto. · · 
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Porém, quanto a nós, admittidos os tres institutos, Poder Legislativo, PodJ 
Executivo e Poder Judiciaria, discriminados por Montesquieu, embora se diga que 
·essa discriminação antes já fôra feita por Aristoteles, S. Thomas, Bodin e Lok<i, 
além disso, devemos nos circumscrever á lettra da Constituição, porquanto diz elln. 
no art. lõ que esses tres institutos são orgãos da soberania nacional e, nestas con· 
dições, em seus artigos, ella taxativamente descreve as suas attribuições, e define.os 
como orgãos da soberania nacional, por meio de prerogativas inherentes á natureza 
e destino de cada um delles. 

Estabelecidas estas premissas, entrarei em outra ordem de considerações, para 
chegar ás conclusões do meu raciocinio. 

Angelo Majorana diz que o estado de sitio é aquella condição excepcional em 
que se acha um paiz, regido por Governo constitucional, que· no todo ou em parte 
é substrahido ao imperio da lei commun e é posto na directa dependencia da auto. 
ridade militar. 

Portanto, o facto capital deste regimen de excepção é justamente a suspensão 
da lei commun. 

Mas diz a nossa Constituição que durante o estado de sitio são suspensas as 
garantias constitucionaes. 

Vejamos, .não só de accordo com a definição dada, como pela lettra da Consti. 
tuição, quaes são as garantias constitucionaes que podem ser suspensas, durante o 
estado de sitio. 

Entram racionalmente na esphera do direito commun, as que se acham con· 
signadas nos 31 paragraphos do art. 72, onde se assegura a brazileiros e estrangeiros 
residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança 
individual e á propriedade. _ 

A Constituição do Imperio, quando tratava das limitações ás garantias consti-
tucionaes durante o estado de ~itio, dizia no seu art. 179 n. 35 : 

•Nos casos de rebellião ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do Estado 
que se dispensem por tempo d

1
eterminado algumas das formalidades que garantem 

a liberdade individual, poder-~e-ha fazer por acto especial do Poder Legislativo. 
Não se achando, porém, a es~e tempo reunida a assembléa e correndo a Patria 
perigo imminente, podera o Governo exercer esta mesma providencia como medida 
provisoria e indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cesse a necessidade 
urgente que a motivou. ,, 

Portanto, a Constituição dp Imperio já indicava que estas garantias referiam-se 
a formalidades que diziam resi)eito á segurança da liberdade individual, garantias 
aquellas muito logicamente cqmprehendidas na esphera do direito commun. 

A nossa Constituição em ~eu art. 73 e· nos seguintes até o art. 78, inclusive, 
·todos subordinados ao titulo « declaração dos direitos » ,consigna certas prerogativas 
que, por sua natureza, são antes attributos constitucionalmente definidos, e não 
podem entrar na esphera do diiteito commun. · 

Por exemplo, ã accessibilif!.ade dos cargos publicas para cidadãos brazileiros, 
segundo a lei, a plenitude de dir~itos garantidos para os cargos inamoviveis, patentes, 
postos ; a condição de invalide~ para a aponsentadoria, etc. etc. 

Então, subordinadas ao t~tulo - declaração de direitos - na nossa Consti-
tuição, nós encontramos garan·,tias que podem se agrupar em duas classes : umas 
que entram perfeitamente na 19sphera do direito commun e muito racionalmente 
podem estar mais ou menos spb a acção do estado de sitio ; e outras que, por 
sua natureza, escapando á esp~era do direito commun, por isso mesmo são refrac-
tarias á. acção do estado de siti~>. 

A nossa Constituição, no § 2° do seu art. 80 diz : 
" Este, porém, durante o estado de sitio, restringir-se-ha nas medidas de repres· 

são contra as .pessoas, a impor ; 1°. A detenção em Jogar não destinado aos réos de 
crimes oommuns. 2°. O desterro para outros sitios do territorio nacional. ,, 

O SR. GoMEs DE CAs'.l'Ro ~ São limitações quando o sitio é decretado pelo 
Executivo. 
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O SR. ALVARO MAOHADO - Estou me referindo ás que ella especificadamente 
indica ; referem-se essas a garantias concernentes é. liberdade individual. 

Portanto, não se póde deixar de attender a isto : que entre as garantias citadas 
subordinadas ao titulo - declaração de direitos - umas existem que entram per-
feitamente na esphera do direito commun, e outras que, por sua natureza, sahem 
desta esphera, e são refractarias á acção do estado de Bitio. Logo, si garantias con-
stitucionaes existem, que não entram na esphera do direito commun, e por isto são 
refractarias á acção do estado de sitio, é claro que não devemos forçar a entrarem 
na esphera do direito commun, para serem passiveis ou estarem sujeitas á acção do 
-estado de sitio, as immunidade.s parlamentares. 

E, além disso, a nossa Constituição, depois que disse no art. 15, que o Poder 
Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciario eram orgãos da soberania 
nacional, tratou logo no art. 16 e seguintes, até 40, de definir ou de consagrar a 
composição, attribuições e destino do Poder Legislativo. 

Quero dizer, que depois de ter a Constituição no seu art. 15 declarado que o 
Poder Legislativo era um poder soberano, nos artigos seguintes até 40, foi tratar 
de sua composição, attribuições, prerogativas, etc. 

E justamente nos artigos 19 e 20 consignou as immunidades parlamentares, 
fóra do titulo - declaração de direitos - que assignala os arts. 72 até 78, sendo 
aquellas, por sua essencia, por sua natureza intima, estranhas á esphera. do direito 
commun, muito accentuadamente e portanto racionalmente refractaria.s á acção do 
estado de sitio. 

Mas, senhores, admittamos que as immunidades parlamentares possam ser 
suspensas durante o estado de sitio. 

A conclusão a que devemos chegar é que á declaração de estado de sitio deve-se 
seguir, como medida logica, o encerramente do Congresso. 

A nossa Constituição no seu art. 34, n. 21, diz: 
• Declarar em esta.do de sitio um ou mais pontos do territorio nacional, na 

emergencia. de aggressão pÓr forças estrangeiras ou de .commoção interna, e approva.r 
· ou suspender o sitio que houver sido declarado pelo Poder Executivo, ou seus agentes 
responsaveis na a.usencia do Congresso. » 

Daqui se conclue : 1°, que o Congresso decreta. o estado de sitio ; 2n, que elle 
póde se reunir na vigencia do estado de sitio. · 

Portanto, pela Constituição, o Congresso funcciona. durante o estado de sitio, 
e esta tem sido a pratica seguida. 

Como se conciliar o funccionamento constitucional, o funccionamento regular 
do Congresso durante o estado de sitio; sendo-lhe cassadas as preroga.tivas? 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Elle, que tem de approvar ou suspender. 
O SR. ALvARo MAOHADO - Como é que um membro do Podêr Legislativo póde 

exercer racionalmente as suas funcções, sendo privado da sua inviolabilidade por 
suas palavras e votos? 

E é preciso notar que a nossa Con_stituição diz claramente que esta inviola.bi. · 
tidade acompanha o Deputado ou o Senador fóra da tribuna, porque o art. 20 diz 
que : • os Senadores ou Deputados não podem ser presos ou processados desde que 
tenham recebida o diploma até á nova eleição •, salvo o caso de flagrancia, etc. 

E este foi o pensamento do legislador con,stituinte : o historico deste artigo 
nos faz chegar a esta.convicção. . 

No projecto de Constituição de 23 de outubro de 1891 apresentado pelo governo 
provisorio á approvação da Constituinte, o art. 20, que tiriha o n~ 21, era. assim 
redigido: 

u Os Deputados e Senadores não podem ser presos, nem processados criminal· 
mente, sem previa licença de sua Camara, salvo flagrante delicto etc., etc ... • 

Pois bem, submettido o projecto de Constituição ao exame da Oommi8aão 
doa 21, eleita para sobre o mesmo dar parecer, acoeitou ella uma emenda al!Sim 
concebida: 

• Os Deputados e os Senadores, desde que tiverem recebido diploma; até a 
nova eleição, não poderão ser presos, nem processados criminalmente, etc. etc ..• • 
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Pela J?rimitiva redacção, podia haver o sophisma, e dizer-se que a inviolabi-
lidade existia sómente na occasião de se achar o Deputado ou Senador na tribuna, 
ou exercendo as funcções do seu mandato ; a emenda acceita pela Constituinte, e 
que hoje faz parte do art. 20 da Constituição, clareou perfeitamente o assumpto, 
tornando completamente explicito que as immunidades acompanhavam o Depu-
tado ou Senador, m esmo fóra da tribuna, existindo desde a investidura do mandato 
até o termo do mesmo. 

Portanto, voltando á nossa principal proposição, vê-se que, pela nossa Consti-
tuição, o Congresso funcci0na durante o estado de sitio ; e, funccionando durante 
o estado de sitio, por esta mesma Constituição, não póde ser despojado de suas 
prerogativas. 

A Constituição, no seu art. 80, diz ainda o seguinte § 30 : 
·" Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Republica lhe retatará moti-

vando-as, as medidas de excepção que houverem sido tomadas. 
§ 4°. As autoridades que tenham ordenado taes medidas são responsaveis 

pelos abusos commettidos. » 
E do n. 21 do art. 34, já citado, se conclua que e Poder Legislativo ha de ser 

o juiz dos actos do Poder Executivo. 
Com que independencia podéra elle jnlgar estes actos, na vigencia do estado 

de sitio, privado de suas prerogativas? 
Não serií, um tribunal ageitavel aos caprichos do Executivo, segundo a palavra 

autorisada do eminente Sr. Dr. Ruy Barbosa, que com tanta proficiencia tem der-
ramado luz abundante sobre o. 1assumpto? 

Para corroborar ainda este asserto, lerei um trecho do accordão do Supremo 
Tribunal Federal de 16 de abril do corrente anno : 

" Considerando que a immuni'dade, inherente á funcção de legislar, importa 
essencialmente a autonomia !e independencia do Poder Legislativo, de sorte que 
não póde estar incluída entrr,_ as garantias constitucionaes que o estado de sitio 
suspende, nos termos do art. 80 da Constituição, pois, de outro modo, si ae Poder 
·Executivo fosse licito arredaf de suas cadeiras Deputados e Senadores, ficaria á 
mercê do seu arbítrio, e, por isso mesmo, annullada a independencia desse outro 
poder politico; orgão, como epe, da soberania nacional (Const., art. 15) e o estado 
de sitio, cujo fim é defender a autoridade e livre funcciónamento dos .poderes con-
stituídos, converter-se-lfiia en+ meio de oppressão sinão de destruição de um dolles 
(sentença de 15 de dezembro de 1893, da Suprema Côrte Argentina, no recurso de 
habeas-corpus do· senador Ale111). 

Occorre ainda, Sr. Presid,ente, a seguinte consideração : 
A Constituição estabelec\l o modo por que deve ser fixado o numero de depu· 

tados, e, além ·disto, positivan,iente fixa o numero de senadores. 
'Portanto; de modo geral, indica ella o numero dos membros do Poder Legis-

lativo. 
"Estes são nomeados pelq corpo eleitoral da Nação, cuja soberania se exerce 

de facto na oc.casião· da elei"4º· · 
A totaJlidade dos membrps assim nomeados constitua o Poder Legislativo da 

Nação. 
· . E não será um ataque á ~ettra da Constituição, á soberania popular, a desinte-

gralização de seu corpo legisl~tivo por um acto arbitrario e discricionario do Poder 
-Executivo? · 

Sr. Presidente, desejo resp.mir as considerações que me vi forçado a fazer sobre 
o proj~cto. n. 32 de 1897, e'. fºr isso, concluindo-as, referir:~e-hei á nltimajiarte 

·do proJecto em que se consigna que, cessado o estado de s1t10, lllevem ficar sob a 
acção das justiças ordinarias aquelles que tenham sido apanhados pelas medidas 
de représsão; · 

· Para corroborar esta prGI!osição, >eu poderia ler alguns rconsiderandos do mesmo 
accordão a que alludi; deixariJi de o fazer nesta occasião, para não cançar ·lli atten· 
ção do Sei;iado e pedirei licezwa para consignai-os no meu discurso. 

'''1 •• •. ? 
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· Eil-os : 
« Considerando que coro a cessação do estado de sitio cessam todas as medidas 

de repressão durante elle tomadas pelo Poder Executivo, porquanto : 
lº, essa extrema medida, medida de alta policia repressiva, só póde ser decre-

tada por tempo determinado (Const., art. 80) e fóra dar-lhe duração indeterminada 
o prorogar-lhe os effeitos além do prazo prefixado no decreto que a estabelece ; 

20, absurdo seria subsistirem as medidas repressivas, sómente autorisadas 
pelas exigencias da segurança da Republica, que determinam a declaração do sitio, 
quando taes exigencias teem cessado pelo desapparecirnento da aggressão estran-
geira, ou da commoção intestina, que as produziram, pois seria a sobrevivencia de 
um effeito já sem causa ; 

3°, outro e não menor absurdo seria que pudessem durar indefinidamente 
transitarias medidas de repressão deixadas ao arbítrio do Poder Executivo, quando 
nas proprias penas, impostas pelo Judiciaria, com todas as fórmas tutelares do 
processo, é requisito substancial a determinação do tempo que hão de durar (Ruy 
Barbosa, O estado de sitio, pag. 178) ; 

4°, já a Constituição do Imperio, no artigo 179, § 35, dispunha que nos casos 
de rebellião ou invasão de inimigo, pedindo a segurança do Estado que se dispen-
sassem por tempo determinado algumas das formalidades que garantiam a liber-
dade individual, poder-se-hia fazer por acto especial do Poder Legislativo ; não se 
achando, porém, a esse tempo reunida a assembléa, · e correndo a patria perigo 
imminente, p_oderia o Governo exercer esta mesma providencia, como medidl!> pro-
visoria e indispensavel, suspendendo-a immediatamente que cessasse a necessidade 
.urgente que a motivara. E leis posteriores á de 22 de setembro de 1835, que suspen. 
deu no Pará por espaço de seis mezes, a contar da data de sua publicação naquella 
provincia, os §§ 6° a 10 do art. 177 da Constituição, para que pudesse o Governo 
autorisar o presidente da referida província « para mandar prender sem culpa for-

. rnada e poder conservar em prisão, sem sujeitar· a processo durante o dito espaço de 
seis mezes, os indiciados em qualquer dos crimes de resistencia, conspiração, sedi-
ção, rebellião e homicídio ,. a de 14 <ile cmtubro de 1836, prorogada pela de 12 de 
outubro de 1837, e o decreto do Poder Executivo de 29 de março de 1841, prorogado 
pelo de 14 de maio de 1842, suspendendo as garantias no Rio Grande do Sul, e os 
de 17 de maio de !842, suspendendo-as em S. Paulo e Minas Geraes - todos decla-
ram terminantemente que a faculdade que tem o Governo para mandar prender e 
conservar em prisão um cidadão, sem ser sujeito a processo, é sómente durante 
o tempo de suspensão de garantias, que deve necessariamente ser fixo e determi-
nado (voto vencido do Sr. Piza e Almeida no accordão deste tribunal de 27 de al;>ril 
de 1892; 

Está claro que, cessado o estado de sitio, cessa o regimen de excepção, as garan-
tias constitucionaes suspensas são restabelecidas, o direito cornmum retoma o seu 
antigo vigor, as competencias jurisdiccionaes preexistentes continuam discrimi-
nadas. 

O contrario seria suppor o prolongamento do regímen de excepção; e, si dentro 
delle aquellas garantias constitucionaes suspensas devem ser restrictivamente 
interpretadas ; como deixar no regimen normal de applicar as leia ordinarias, natu-
ralmente mais benignas? ! 

Todos sabemos que as medidas de excepção são actos decorrentes de leia de 
éxcepção. Será curial que no regímen normal se continue a fazer a aJi>plicação de 
leia já revogadas pelo simples facto da cessação do estado de sitio? 

Sr. Presidente, eram estas as considerações que tinha a fazer sobre· a doutrina 
do projecto. 

Significam ellas apenas a minha convicção, o meu respeito, ou antes, a minha 
profissão de fé perante os textos do nosso Evangelho ·politico. 

(Muito bem, muito bem ; o orador é. muito comprimentado.) 
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O. Sr. Ruy Barbosa annµncia algumas emendas, suggerindo ao substitutivo 
em debate modificações, que estão na ordem da sua tendencia., e no circulo das 
suas idéas. 

Faz considerações, no intuito de justifical-ãs, sobre trabalho politico que se 
tem operado neste assumpto por traz dos debates que se agitam na imprensa e na 
tribuna, e são motivos de inquietação em relação ao futuro ; diz que se invoca a 
opinião do futuro chefe do Governo a respeito da suspensão das immunidades 
parlamentares, mas o orador entende que não póde prestar á presidencia do ilustre 
Sr. Dr. Campos Salles maior serviço do que a.Ssegurar o· seu espírito e o de seus 
auxiliares contra o perigo das sedições. 

Sustenta a inviolabilidade das immunidades e lembra o que occorreu em 1894, 
·no governo do Marechal Floriano Peixoto, durante o estado de sitio, tendo-se deba. 
tido essa questão nas duas casa do Congresso com grande amplitude de idéas. 

Na Camara., prevaleceu a idéa da immunidade, que cahiu no Senado, sendo 
depois mantida naquella. casa do Congresso. 

Narra o que occorreu -no anno seguinte com o projecto Freitas, e discorre 
sobre a necessidade de serem sempre resalvadas as immunidades, condição essen-
cial da independencia do Poder Legislativo, principalmente quando tem de julgar 
os actos do poder armado, do poder forte, do Poder Executivo. 

Passando a tratar das suas emendas, accentua umas após outras, mostrando 
que nem uma dellas está em antagonismo com o substitutivo do honrado Senador 
por Minas Geraes, meio de tornal-as mais praticas e efficazes e de mais definitiva-
mente assegurai-as. 

O ora.dor não póde sentar-se sem fazer referencia a um incidente, ainda que 
pessoal mas ligado ás questões que entendem com o estado de sitio, no qual lhe 
parece, se acha envolvida a sua dignidade politica, a sua :\lonra de Senador, como a 
honra de outros membros daq1ella Casa. 

O Senado conhece o vicio de temperamento pelo qual foi o orador arrastado 
a volver á imprensa do seu paü1, vicio mão, vicio destes que nascem com o homem 
e que são a sua fatalidade. 1 

O S:a. LOPES TRovÃo - E' um vicio honesto. 
O S:a. RuY BARBOSA - ~Vlas de consequencias tristes para aquelles que se 

empenham em converter este v icio em virtudes. O orador tem sempre procurado 
praticar este vicio virtuosamenj;e. Foi essa sempre a sua maneira de exercer a pro· 
fissão da imprensa na qual a penna para elle nunca foi um officio servil. Nunca 
escreveu 'sinão desinteressada e livremente em defesa de grandes idéas, em defesa 
de causas sagradas. E' por isto que no jornalismo, e sobre tudo na sua phase actua.l 
de jornalista., depois de tantas l"xperiencias por que têm passad0 na sua vida não 
muito longa, tem timbrado em fazer daquella sua. tenda de sacrificios de toda a 
ordem, porque não existe a.Ili a escada por onde se aóbe ao poder, uma escola de 
tolera.ncia. e de urbanidade. 
_ E' por isso que com o mai13 apurado esmero tem evitado os debates pessoaeé 

e ainda não levantou sinão desj;a.s questões que podem apaixonar os homens poli-
ticos pela sua grandeza, mas que por essa mesma grandeza. não devem ser tratadas 
ainão na alta esphera das idéa,a. Entre questões suscitadas por elle, unicamente 
com o espírito desinteressado d\l nos tirar deste marasmo podre, entre outras idéas 
suscitou a do direito de voto ao estrangeiro. 

· Foi por isso atacado com1> criminoso de lesa-patria., por ter suggerido essa 
idéa, quando podia trazer em seu apoio tantos exemplos e tantas opiniões. Não 
sabe por que motivo a liberdad1i innocente, exercida. por elle, de levantar uma idéa. 
politica. e discutil-a no terreno ~as idéas, lhe pudesse valer offensas como esta. 

O SR. MoRAES BARBOSA ~- Essa emenda ca.hiu por poucos votos na Consti-
tuinte, dando direito de voto aos estrangeiros. 

O S&. RUY BARBOSA - A~Tadece ao Sr. Senador o subsidio relevantíssimo de 
seu apa.rte. Pede permissão a S,. Ex. para usar disso. Não sabe porque a discussão 
desta idéa lhe havia de valer lll\lª aggressão como esta. (L~) : 
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• Este jacobinismo ahi está ; é o que inspirou o assassinato do Pl'09Ídente da 
Republica ; é aquelle a quem o Dom Quixote do universalismo dá hoje o braço, 
para. defendei-o em nome de immunidades parlamentares, que aliás, não actuaram 
no espírito do Senador, quando no dia. 13 de novembro defendia a prisão, effectuada 
no dia 12, dos dous Deputados que se evadiram. » . 

Si se trata.ase de uma aggressão vulgar, não a traria o orador áquella tribuna; 
si se trata.ase de uma aggressão que pudesse ferir apenas o jornalista, não a traria 
para. aquelle legar. Todos sabem como se acha desacreditada neste paiz a imprensa 
política, o que valem os seus ·elogios e a.a sua.a censura.a. Ella se julga a.ssás forte 
para. aviltar os homens ma.is nobres ou para ennobrecer os ma.is vis. Tem visto a 
facilidade com que se desce das estrella.s á lama. O homem político neste paiz está 
sujeito ao baraço e ao cutello da imprensa official. 

Podia dizer que esta offensa contém uma falsidade consciente ; e podia trazer 
como prova disso o depoimento daquelle mesmo jornal, as honras por elle prestada.a 
ao humilde ora.dor, que hoje se dirige ao Senado, na occasião em que voltava á 
imprensa, quando redactores daquella folha. lhe davam a distincção de dizêr que a. 
maior honra que ella podia ter era. contar comsigo ao seu lado, como mestre e 
como chefe. 

Não o incommoda o epitheto de Dom Quixote. 
O SR. Lo:eEs 'l'RA.ovo - E' um titulo honroso. 
O :'ln. Ruy BARBOSA - A injuria. é ao pa.iz, onde não se póde amar a justiça 

sobre toda.a as cousa.a, sem incorrer no desprezo e na. hilaridade! (Muito bem..) 
Ó orador prefere a. irrisão do fidalgo da. Mancha '1.s gloria.a scintillantes de 

Aretino. Cervantes não foi um comediographo ; foi um poeta, um dos maiores 
poetas que a humanidade tem conhecido. Dom Quixote não é uma farça., é um 
poema e o .poema. maior da.a Hespanha.s, aquelle onde se preserva a mais alta nobreza 
da sua lingua. Em torno da loucura de Dom Quixote ha uma aureola de poesia e de 
grandeza, a grandeza e a poesia do sacrifício e do ideal, que só as almas servis não 
comprehendem. Dom Quixote póde fazer rir aos scepticos ; ma.a aos seus proprios 
adversarios, aos mesmos zombadores, ha de impor sempre respeito. 

Nesta peregrinação l'idicula da vida do orador através da política do seu paiz, 
quanta.a vezes não se terá elle illudido, como o pobre louco da Mancha, quando 
suppõe defender a dignidade dos homens, batendo-se pela liberdade delles, quando 
presumia estar defendendo a dignidade de cidadãos. livres, ·expondo nessa defesa 
a sua segurança e a sua vida, em um paiz onde tudo isto é graça, é comedia, onde 
esses princípios de ~iberdade, de justiça e de honra não são mais do que estribilhos 
dos interessados da política, coro os quaes elles se ornam nos dias de opposição e os 
põem ao pés nos dias do poder! (Muito bem.) 

Portanto, não diria esta.a cousa.a da tribuna., si não fosse a necessidade que tem 
de dirigir um appelo a alguns dos seus honrados collegas. 

Não comprehende esse. política descarada, perdoe-se-lhe a expressão, de andar-
mos a esbofetear na imprensa e na tribuna, para depois, nos corredores, na.a salas 
e nas rua.a nos abraçarmos e apertamos as mãos. 

O jornal que envolve a responsabilidade de um 'partido, ao lado de cujos 
homens, alguns dos quaes repeita profundamente, tem o orador tido muita.a vezes 
a honra. de estar, esse jornal se acha sob a direcção de ilJustres Senadores, cujo 
contacto, todos os dias, nos gabinetes, nos corredores desta Casa, é um dos prazeres 
que e. ella o attrae. Mas, si é verdade o que a.Ui se diz, si alguma vez a sue. idéa, a sua 
penna, a sua palavra se poz ao serviço do assassinato, nem lhe devem apertar a Ínão, 
nem póde o orador apertar as suas. 

Este appello é dirigido especialmente ao honrado Senador pelo Maranhão, que 
o ouve, mas sobretudo aos seus companheiros de representação pela Bahia, o Sr. 
Senador Severino Vieira, e o Sr. Arthur Rios, Presidente da Camara dos Deputados, 
aos quaes se d~z que pertence a acção directa sobre este jornal. Estes dous illustres 
representantes da Nação acham-se especialmente ligados ao orador, não só pelos 

. laços do nascimento .na mesma terra, como filhos do meamo torrão, ma.a pelo conhe-
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cimento intimo e antigo que elles teem da sua consciencia, da sua honra, da isenção 
_do seu animo, da-sua supe11io11idade ás vis paixões que agitam a política desta terra. 
O orador não seria mais Senador pelo Estado da Bahia si de seus companheiros de 
representação nesta Casa merecesse o conceito manifestado no artigo do jornal que 
acabou de ler. (Muito bem.) Este lagar não vale, emquanto nã o se mantiver nelle a 
honra ,que deve ser o unico titulo para poder alguem exercel-o nesta terra. (Muito 
bem.) A sua vida política no poder e fóra do poder, no meio dos seus erros (quantos 
quizerem, Deus o julgará e os seus contemporaneos t eem o direito de julgar), a sua 
vida toda tem sido um documento constante dessa fidelidade a convicções pelas 
quaes tem sacrificado todos-os interesses, cuja posse pó de exercer prestigio irresistível 
sobre o espirita dos homens ambiciosos. 

Mas nunca, no momento em que uma transacção, uma inclinação da espinha, 
uma distração opportuna das idéas o favorecia, nunca foi infiel aos seus c0mpro-
missos moraes, nunca sacrificou os seus principias por interesse. Porque é arrastadp, 
porque é enxovalhado como protector de assassinos? Quaes são? Onde achal-os? 

Tem visto, chamados a exercer altas posições na imprensa official, individuas 
que na vespera a opinão publica indigitava como adeptos dos mais extremados da 
escola radical e violenta. Estes são os que se acham actualmente ao lado do Governo, 
servindo nas suas folhas e talvez atacando aquelles que nunca recuaram, antes 
comprometteram-se pela causa.da liberdade, contra o radicalismo violento. 

O orador nunca se desdisse das suas opiniões, nunca se retratou daquillo que o 
podia comprometter no espirita dos exaltados. As suas relaç0es com os ):lomens da 
escola com a qual as suas idéas se podem achar em contradicção, são relações a que 
todos assistem,no recinto desta Casa. Si ha assassine s, si os protege o orador, esses 
assassinos estão neste recinto, são conhecidos, votam comnosco, assentam-se diaria-
mente nas cadeiras do Senado ! 

Mas o orador é indigit~do como réo de alliança com elementos criminosos, 
formula vaga, mysteriosa, ª §itada continuamente. Por que não se define por um 
nome, não se indica quaes são os criminosos? Porque? Por não ter sacrificado aos 
interesses do Governo idéas IJOliticas. nas quaes se achava compromettida notoria-
mente perante o paiz a sua honra por ter requerido o habeas-corpus a favor de 
antigos adversarias seus, por t er negado nesta Casa a licença para o processo de 
um delles. 

Em boa fé não ha neste paiz quem ignore que desde 1892 defende o orador, 
contra as dictad=as militara~ e civis, as immunidades parlamentares ; que iniciou 
esta defeza quando se começou a definir a dictadura militar do Marechal Floriano 
Peixoto, no golpe de estado de 10 de Abril ; GJ.U0 defendeu estas idéas perante o 
Supremo Tribunal Federal ; ~ue as sustentou em um livro conhecido ; que se bate 
por ellas na imprensa ; que a ,E11las estará preso perante a sua lealdade e a sua repu-
tação de homem político. Qu~ titulo podia assistir ao Governo do Sr. Dr. Prudente 
de Moraes para suppor que w:in homem tão h©nrado como elle seria capaz de se pros-
tituir aos interesses officiaes, i;epudiando ·as ,suas opiniões mais conhecidas em bene-
ficio das vantagens desse Gpverno ! Acaso entrou o orador em alguma avença 
directa ou indirecta ! Acaso •recebeu directa ou indirectamente alguma cousa que 
pudesse ser o preço do sacrifipio, desse seu unico patriotismo? Quando foi, por· que 
arranjo, por que especie de \lypotheca, por que troca de favores, por que modo, 
ficou penhorado na sua cons,ciencia e nas s.uas idéas á renuncia de opiniões pelas 
quaes se tinha sempre batido ! E como é que o podem accusar de protector de assas-
sinos, quando não faz mais do que se bater por suas idéas, dando talvez, entre as 
transversões e tergiversações de outros homens políticos, o unfoo exemplo que no 
seu nada póde dar ao seu PEl<ÍZ o exemplo da fidelidade a suas convicções, de desinte-
resse e de isenção na defesa d,e sua honra política? 

E, depois, aqui está (mos/lraJYUio um jornal) : na sessão de 2 de· novembro de 1897, 
proposta a emenda que resalv~'va as immunidades parlamentares. e tendo ella cahido, 
por entenderem· muitos Srs .. Senadores, como declararam o honrado Sr. Benedicto 
Leite, o ·~r · Belfor.t · V.ieira, o ~r. Erancisco Machado, po:u entenderem m\litQE! de~llQ• 
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cess_aria consignação expressa de um principio contido cl&-al:nente na Constituição; 
envwu o orador á Mesa a seguinte declaração de voto. (Dê'. 

A sua alliança com os assassinos devia, pois, ter principiado no proprio 
momento em que nesta Casa e desta tribuna dava o seu voto de apoio ao Governo 
e merecia por este facto do Governo tantos agradecimentos, tantas: hom•magens, 
tantas manifestações de respeito, sympathia e gratidão. 

No que toca á licença para o processo de um· dos membros desta Casa, teve 
occasião de ler perante ella um artigo editorial escripto pelo orador em 1893, no 
Jornal do B1·azil, sustentando a competencia privativa da autoridade processante', 
da autoridade judiciaria, para .requisitaT a licença nesse processo. Declarou for-
malmente que era este o embaraço que o detinha, mas desse embaraço não podia 
ceder, embora outros entendam que as fórmas judiciarias são nullas. 

Não é só agora que se lhe atira essa imputação, á qual só responde pelas· liga-
ções que prendem a folha injuriadora a tantos membros desta Casa, cuja estima 
respeita e com alguns dos quaes não seria possível continuar o estado das áuas 
relações, si de facto subscrevessem ou autorizassem um insulto gratuito e violento, 
de que nas columnas desse jornal acaba de ser alvo. 

As fórmas protectoras do direito foram sempre e em toda a parte a maicir 
garantia da liberdade ; é preciso desconhecer a historia della para ver que, sacri-
ficada uma vez a minima dessas fórmas, pôde estar sacri.ficado todo o direito, a 
libi:irdade inteira. Por mínima que pareça a importancia dessas fórmas aos espiritos 
superficiaes, para aquelles que teem a cultura juridica e aprenderam a conhecer 
nas lutas da liber,dade a necessidade absoluta dessas garantias tutelares, para 
estes não ha transação possivel toda vez que uma dessas fórmas se <achar em 
questão. 

O orador pede perdão ao Senado pelo calor com que se manifestou neste 
assumpto. Era obrigado a dirigir aos honrados Senadores o appello que lhes fez. 
Lamenta não. ver presente nesta Casa o honrado Senador pela Bahia, cujA. pálavra 
tinha especial interesse de ouvir, e de cuja manifestação, de cuja resposta, como 
bahiano e como membro desta Casa, não pôde prescindir. 

UM SR. SENADOR - Está subentendido. 
O SR. RuY BARBOSA ·senta-se, portanto, pedindo perdão ao Senado pelo tempo 

que lhe fez perder, e aguardando dos honrados Senadores a resposta ao appello 
q\1e foi obrigado a dirigir-lhes. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Benedicto Leite - Sr. Presidente, o Senado acaba de ouvir o appello 
que o illustre representante do Estado da Bahia fez-me directamimte. Não tinha, 
portanto o direito de deixar de attender ao .convite de S. Ex., e é o que venho fazer 
neste mpmento ,explicando a minha attitude, não somente em relação ao artigo 
de que S. Ex. ha pouco se queixou, como tambem em relação á pessoa do illustre 
Senador, com quem até hoje tenho entretido as melhores relações de amizade. 

Sr. Presidente, o illustre Senador deve saber, como sabe todo o· Senado, que 
sou SimP,lesmente um dos directores da empreza d'O Debate; não tenho parte na 
redacção daquella folha, como tambem não tem parte nessa redacção nenhum dos 
meus collegas da directoria. A' vista disto, parece-me que o honrado Senador 
não pôde attribuir á minha pessoa ou á pessoa de qualquer dos directores da em-
preza d'O Debate, a responsabilidade directa do artigo que hont.em appareceu, 
atacando a S. Ex. 

Porém, Sr. Presidente, devo declarar ao Senado que eu, assim como todos 
aquelles que fazem parte da commissão executiva da Partido Republicano, sob 
cuja inspiração é aquella folha dirigida, não podemos deixar de assumir a respon-
sabilidade' de tudo quanto lá se diz, até o momento em que nos sintamos obrigados 
a tornar publico que este ou aquelle artigo, esta ou aquella phrase, é exorbitante 
da nossa orientação . . 

O honrado Senador, quando, ainda ha pouco, fazia appello aos directoreé 
d'O Debate, disse que tinha necessidade de ouvir a nossa palavra, porque entendia 
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que não podia continuar a entreter comnosco 68 mesma relações de amizade, desde 
que não viessemos á tribuna explicar a nossa a.ttitude, em face do facto que naquella. 
folha se deu e de que S. Ex. se occupou, isto é, em face da arguição de que S. Ex. 
foi alvo. 

Comprehende V. Ex., Sr. Presidente, que, por muito cuidadoso que se procure 
ser, por muita attenção que se preste á redaoção de um jornal, é materialmente 
impossível evitar, que em um ou outro dia, em um ou outro artigo, a.ppareça. uma 
palavra descabida., menos conveniente, uma palavra insultuosa., injuriosa, e da 
qual não se deva absolutamente tomar a responsabilidade. 

O SR. LOPES TROVÃO - E, depois, o desrespeito é o fructo do tempo. 
O SR. BENEDIOTO LEITE - j;. nossa direcção n'O Debate não é tão iimnedia.ta., 

que os artigos que lá se publicam passem primeiramente pela nossa inspecção. 
Appello para a consciencia do nobre Senador e pergunto.lhe si S. Ex. está 

convencido de que porventura insultos dirigidos á pessoa de S. Ex. foram previa.-
mente autorizados ou revistos por nós. 

O SR. Ruv BARBOSA - Não podia estar, porque nesse caso não lhes podia 
dirigir o appello. O que disse foi que nem os nobres Senadores podiam apertar a 
minha mão, nem eu a sua ,si eu merecesse as imputações injuriosas que naquelle 
artigo foram feitas. 

O SR. BENEDIOTO LEITE - Perfeitamente. 
Comprehendo muito bem quaes são os deveres da imprensa ; sou inca.paz de 

entender que a imprensa. tenha liberdade de atirar insultos a quem quer que seja, 
principe.lmente em uma discussão, que deve pairar ma.is na região dos princípios 
do que em um campo restricto de interesse pessoa;}. 

Repito, porém, o que disse ha pouco : é materia:lmente impossível evitar que 
em uma folha, principalmente folha política., que facilmente se deixa apaixonar 
pelo interesse partida.rio, a.ppfeça, um ou outro dia, um artigo menos attencioso 
para com um daquelles que se acham envolvidos na discussão jornalística. 

O SR. Ruv BARBOSA - Eiu chamo a a.ttenção de y. Ex. para a natureza espe-
cie.l do ataque. Não é uma 9u outra. expressão injuriosa. ; trata-se da. imputação 
de e.lliança com o assassina.to. 

O SR. BENEDIOTO LEITE -.- Affirmo ao nobre Senador que não tenho conheci-
mento exaoto desse artigo, tão, estranho tenho estado, nestes ultimas dias, á redao-
ção d'O Debate ; e quanto á im,pressão que me causou a noticia delle, posso chamar 
perante o nobre Senador o te11temunho do Sr. Senador Bulhões, que hontem me 
ouviu a este respeito. 

O Debate não tem absolu~amente o direito de a.tirar insultos, offensas, ca.lum-
nias, á pessoa de quem quer qµe seja. 

Em frente da Imprensa, o,rgão dirigido pelo illustre Senador pela Bahia, O De· 
bate guardará attitude energiqa., conveniente, regulando-se, no seu procedimento; 
pelo mesmo procedimento que a Impr.ensa tiver. 

Não quero de fórma algun,1a. justificar o ata.que pessoal de que o nobre Senador 
foi victima. Mas a attitude elfergica, que, porventura, tenha O Debate, em frente 
do jornal de que S. Ex. é hoje redaotor, só póde ser justificada tambem pela a.ttitude 
pouco delicada, posso dizer, qUfe a Imprensa tem tido para comnosco. · 

O SR. Ruv BARBOSA - +lifão sei em que ; não comprehendo. Appello para o 
testemunho de todos que teem lido a Imprensa. 

O SR. BENEDIOTO LEITE-.- Perdoe-me o nobre Senador. A Imprensa não tem 
tido para comnosco aquella ª ftitude que seria para desejar e, ao mesmo t empo, 
neoessaria para conservar as bpas relações entre dous jornaes que se encontram na 
vida política.. 

O SR. Ruv BARBOSA - 4 minha questão é simplesmente apurar uma impu-
tação criminosa. 

O SR. BENEDIOTO LEITE ~- O nobre Senador comprehende perfeitamente que 
eu serie. incapaz de a.ttribuir a ~- Ex. uma imputação criminosa. 

Além disso, o honrado Se1-1ador, referindo-se "a esse incidente; quiz attribuir 11 
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responsabilidade delle até ao Governo, a toda a situação, estranhando a attitude 
da imprensa governista. 

O SR. RuY BARBOSA - Então, não sài. que língua fallo, 
O SR. BENEDICTO LEITE - V. Ex., censurando os amigos do Governo e a. 

imprensa governista, pelo facto de não reconhecerem a sua. imparcialidade na 
apreciação dos actos relativos ao estado de sitio, não se referiu ás suas antigas 
opiniões acerca dessa questão? . . 

O SR. RUY BARBOSA - Ha um seculo que essa imprensa roe ataca e eu nunca 
me queixei. 

O SR. BENEDIOTO LEITE - Eu .estava-me referindo a isso, porque V. Ex. 
chegou até a abrir os Annaes e a mostrar a attitude que cada um de nós teve o 
anno passado. V. Ex. referiu-se a uma declaração de voto que aqui fiz, a proposito 
de uma emenda, e a uma declaração por V. Ex. feita a proposito dessa mesma 
emenda. 

O SR. Ruy BARBOSA - Será censura? 
O SR. BENEDIOTO LEITE - V. Ex. censurava a attitude da imprensa gover-

nista pelo facto de não applaudir a attitude de V. Ex., que entende ser de mera 
coherencia. · 

O SR. RuY BARBOSA - Eu disse que nada disto era fundamento para fazer-se. 
me a imputação que se me fez. Quanto ao mais, dou pleno direito á imprensa offi. 
cial de insultar-me quando quizer, porque tem feito diariamente. • 

O SR. BENEDICTO LEITE - O Debate guarda a liberdade de apreciar os actos 
de V. Ex. com toda a energia; porém esta imputação,_ que V. Ex. diz que diri-

·giu-lhe, de ser connivente com assassinos, não foi autorizada por nós, não foi man-
dada atirar por nós, e deve ser tida como um excesso de linguagem de jornal. 

O SR. RuY BARBOSA - Excesso criminoso. 
O SR. BENEDICTO LEITE - E V. Ex. teria muito melhor liquidado este inci-

dente na propria imprensa, do que trazendo-o para a tribuna do Senado. 
O SR. RuY BARBOSA - V. Ex. quer obrigar-me a fazer um discurso. 
Não é isto que eu esperava de V. Ex.; V. Ex. está procurando tergiversar 

sobre um appello de lealdade e de honra que lhe dirigi. 
O SR. BENEDICTO LEITE - E eu já não respondi terminantemente? Já não 

disse que nós absolutamente não assumimos a responsabilidade de insultos que 
o DebaJ,e possa ter atirado ? 

Nós não podemos, pela attitude política que tomamos e pela solidariedade e 
responsabilidade que dessa attitude resulte, assumir a de um ou outro insulto que 
parta dessa folha. 

Esta é a verdade. 
E é por isto que disse ao honrade Sen11-dor, si porventura S. Ex. foi insultado 

por esta folha, parece que S. Ex. poderia pelas columnas da Imprensa, do seu 
jornal, ter liquidade este incidente. 

S. Ex. devia saber, tratando comnosco, que não seriamos capazes de atirar 
um insulto pungente á sua pessoa. 

E, si porventura nós, os responsaveis pelo O Debate, os membros da Commis-
são Executiva ... 

O SR. Ruy BARBOSA - Que maneira de comprehender um appello, que não é 
sinão uma homenagem á lealdade e á cortezia de cavalheiros ! 

O SR. BENEDICTO LEITE - O appello póde ter interpretação differente, e ó por 
isto que trato do assumpto por esta maneira, porque assim ficam liquidadas todas 
as interpretações que, porventura, o appello possa ter. 

O SR. RuY BARBOSA - Não me inquieto com as interpretações que o appello 
possa ter ; não sou homem de ter procedimento apparente e intenções reservadas :_ 
fallo com franqueza. 

o SR. BENEDIOTO LEITE - E tambem eu. 
Si, porventura, eu tiver necessidade de attribuir a V. Ex. uma culpa qualquer, 

si tiver necessidade de me dirigirá pessoa de V. Ex. para accusal-o {não para insul, 

.. 
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tal-o -nem c'e.Jumnie.1-o, pois disto sou inca.paz) eu o farei do alto da tribuna, eu o 
farei na. imprense., com minha propria assignatura, e não terei necessidade dé guar-
dar apparentemente uma attitude, proceaendo de modo differente. 

· O SR. RUY BARBOSA - Foi por isto que dirigi o appello, porque, si julgasse 
V, Ex. capaz de outro procedimento, não appellaria. 

A respeito da liquidação que V. Ex. disse que eu devia. fazer pela Imprensa, 
declaro' que não discuto com insultadores, nunca discuti, nem discutirei. Quando 
se trata, porem, de uma. imputação criminosa. dirigida a um Senador, liquido-a na. 
tribuna do Senado, porque criminosos não teem o direito de sentar-se nestas cedei-
re.s. 

O SR. BENEDIOTO LEITE - Si V. Ex. prestar muita attenção aos termos; 
sinão de todos os artigos, ao menos de alguns artigos da folhe. que V. Ex. hoje dirige, 
he. de ver que tambem nós temos sido alvo de offensas muito graves. 

O SR. RUY BARBOSA - Não apoiado. 
O SR. BENEDIOTO LEITE - Não tenho aqui presente exemplares Ela folha, e, 

assim, não posso liquidar isto; mas o que é certo é que a Imprensa tem atirado e. 
todos nós, amigos da actual situação, offensas bastante graves, cousas que absolu-
tamente não condizem nem com o nosso patriotismo nem com os nossos deveres 
de bem servir ao paiz. 

O SR RUY BARBOSA - Não apoiado. Poderei ter condemnado o procedimento 
político de homens políticos ; mas nunca disse cousa alguma que pudesse offender 
o caracter ou e. honre. dos nobres Senadores e dos chefes do seu partido. 

O SR. BENEDIOTO LEITE - V. Ex., procuraindo bem, ha de encontrar na. 
Imprensa, não digo que sahidas da penna de V. Ex., mas ao menos se.bidas da 
penne. de alguns outros redactores, e em todo o caso, com a responsabilidade directa 
de V. Ex., que é o rede.ctor-chefe da folha, imputações que absolútamente não 
podem ser agradaveis para n9s, imputações que são verdadeiramente offensivas. 

Não tenho neste momentp os exemplares deste j"ornal ; mas poderei depois, 
de qualquer fórma, fazer chegar isto ao conhecimento de V. Ex. 

Em todo o caso, liquida~·ei o incidente da seguinte maneira ; não atiro ao 
Sr. Dr. Ruy Barbosa a injurier de consideral-o ao lado de assassinos; nem siquer 
conheço ós termos do artigo a, que S. Ex. se refere ; mas S. Ex. diz que o artigo 
accusa-o de estar .ao lado dos aiisassinos de 5 de novembro. 

O SR. RUY BARBOSA - Li o artigo aqui. 
O SR. BENEDIOTO LEITE -- Pois bem; si, com effeito, este artigo a que V. Ex. 

~e refere attribue-lhe a baixar qualidade de ficar nivelado aos assassines de 5 de 
novembro, V. Ex. fique certo cfe que eu não o julgo assim. 

Porém, Sr. Presidente, como director d 'O Debate, como um dos responsaveis 
por aquella folha, declaro solerpnemente ao Senado e ao illustre Senad~r pela Bahia 
que me fez o appello, que esj;a folha guardará deante da Imprensa, deante do 
illustre Senador, plena liberda,de para dizer a verdade núa e crúa tal como elle, 
O Debate, a entende, guardandp para com o jornal de S. Ex. as mesmas convenien-
cias que o jornal de S. Ex. guardar para com O Debate. 

E' essa e. attitude d'O De~ate. 
Não podemos, pondo de :parte o insulto, a calupmia, não podemos absoluta -

mente guardar para com S. .!Qx. uma attitude differente daquella que S. E x. tem 
em relação a O Debate. 

O SR. RUY BARBOSA - Estas reconvenções deviam ficar reservadas para 
outra occasião ; não era na oc<rasião de um appello .. : 

O SR. BENEDIOTO LEITE - Mas si eu já respondi perfeitamente ao appello 
de V. Ex.! 

V. Ex. appellou para nós, perguntando si o considere.vamos capaz de nivelar-se 
com os assassinos de 5 de nov13mbro. 

E' escusado dizer a V. Ex, que nunca. seriamos capazes disto. 
E sou o primeiro a reoo:qhecer que estes excessos da imprensa são inconve. 

nientes. 



- 369 -

O SR; RUY BARBOSA - Eu nunca pedi a tolerancia de meus adversarios poli-
ticos, porque não preciso della. 

O SR. BENEDICTO LEITE - Mas elles rião podem ser muito agradaveis a V. Ex., 
porque o jornal de V. Ex. lhes tem dirigido offen8as e o mesmo aqui dessa tribuna 
V'. Ex. tem feito. 

O SR. RUY BARBOSA - Mas em que termos? 
O SR. BENEDICTO LEITE - Sr. Presidente, eu quero retirar-me da tribuna, 

declarando que não sou capaz de considerar o honrado Senador nivelado com os 
assassinos. 

São lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão as seguintes : 
Emendas ao projecto substitutivo n. 21, de 1893. 
Ao. art. 1° principio e § l º. - Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 1°. Só-nos casos de insurreição armada de pessoas do yovo ou de repre-

sentantes da força publica, quer de terra quer de mar, ou de 'conspiração, em que 
estejam envolvidos agentes da força armada ou autoridades 

Em.endas militares, de modo que abale a confiança do Governo em 
seu concurso para a repressão, é que se poderá considerar 

verificada a commoção intestina, de que trata o artigo 80 da Constituição da 
Republica. 

Os crimes definidos nos arts. 87 a 114 e 118 e 119 do codigo penal vigente só 
autorizam a declaração do estado de sitio quando a.ssumirem as proporções da 
commoção intestina assim verificada. 

Em qualquer de taes casos, não se achando reunido o ·Congresso, o Poder 
·Executivo Federal, por deliberação propria ou em virtude de requisição do governo 
de algum estado em que se verifique a commoção intestina, poderá declarar em 
estado de sitio a respectiva parte do territorio, si reconhecer que as medidas 
legaes ordinal'ias ªP.oiadas, na força de que dispuzerem as autoridades são insuffi-
cientes para o restabelecimento da ordem e tranquillidade publicas ». 

Ao art. l 0 n. 2 até a palavra - despovoados - Substitua-se pelo seguinte : 
" Pelo desterro dos pontos do territorio nacional sujeitos a estado de sitio : 
« Não se poderá cumular no mesmo individuo a prisão com o desterro. Com o 

d·esterro cessará, i;pso facto, a prisão, que só permanecerá emquanto o individuo 
estiver retido em Jogares sujeitos ao estado de sitio. » 

Ao a.rt. 3° substitua-se pelo seguinte : 
« Nas medidas de repressão permittidas pelo estado de sitio do governo ou 

do Congresso, não se comprehende a suspensão das immunidades consagradas' nos 
ar ta. 19 e. 20 da Constituição. » · 

Ao art. 7° § 1°, substitua-se pelo seguinte: 
«Nem o Poder Executivo, nem o Legislativo poderão crear, seja sob que pre-

texto ou denominação fôr, commissões de julgamento-civis ou militares, tribunaes 
extraordinarios, ou ju.izes de excepção, ou estender a ·cidadãos não militares a 
autoridade de tribunaes militares; ficando revogada assim a lei n. 61, de 24 de 
julho de 1838 e derrogada a de 18 de setembro de 1851. » 

Ao art. 8º § 2°, substitua-se pelo seguinte : 
« I. Esses documentos apresentar-se-hão sempre em original e serão na Camara 

e no Senado, depois de remettidos a este pqr aquella, livremente franqueados á 
inspecção dos seus respectivos membros, desde que seja dado para a ordem dos 
trabalhos o parecer da commissão a que tiver sido commettido o estudo preliminar 
do assumpto. 

II. O exame dessa materia será iniciado na Camara, onde, assim como no 
Senado, logo após a deliberação daquelle rnmo do Congresso, ella terá precedencia. 
a qualquer outra, considerando-se de urgencia o respectivo parecer. 

III. Si a Camara não iniciar esse trabalho dentro de cinco dias da apresentação 
daquella mensagem e dos documentos que a deverão acompanhar, o Senado requi-
sital-os-ha da Camara e iniciará logo o exame do assumpto. 
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~V. Si a Camara lh'os recusar, o Senado deliberará sobre o assumpto pela 
verdade sabida, esclarecendo-se com as informações que puder obter, e communi- ·· 
cará á Camara o resultado da sua deliberação. 

V. Si neste caso, a Camara não resolver definitivamrente o assumpto, no termo 
de 20 dias do recebimento do projecto do Senado, considerar-se-ha não approvado 
o acto de declaração do sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver em vigor, 

VI. Este mesmo prazo, nas mesmas condições e com as mesmas consequencias, 
vigorará para o Senado ,q11ando o aasumpto se tiver iniciado e resolvido regular-
mente na Camara. 

VII. Os referidos documeJiltos serão publicados officia.lmente com o parecer 
da competente commissão, e não poderão ser recusados aos exames ordenados 
pelos tribunaes de justiça para a verificação da culpabilidade de indivíduos envol-
vidos em processo, por imputações ligadas aos motivos da declaração do sitio. 

VIII. Si o chefe da Nação deixar de cumprir o seu dever constitucional no . 
prazo e sob forma indicada no § 2°, considerar-se-ha de pleno direito não approvada 
a declaração· do sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver vigorando. » 

Art. 90 - Accrescente-se : 
" ; procedendo-se de conformidade com as regras estabelecidas nº art. 8º § 20 

ns. Ia VII». 
Em seguida ao art. 9°, accrescente-se o seguinte : 
Art. 10. Poderá o Poder Executivo suspender o estado de sitio declarado 

pelo Congresso Nacional, si durante o intervallo das suas sessões tiverem cessado 
os motivos que dictaram essa medida. 

A,berto, porém, o Congresso, já não poderá o Poder Executivo uzar desta 
faculdade "· 

A primeira proposição do art. 10, que passará a ser 11, substitua-se pela 
seguinte : 1 

« A Camara e Senado re~er-se-hão neste assumpto pelas regras estatuidas no 
art. 8º § 2° ns. I a VII. » 

Após o art. 11, que passa;rá a ser 12, accrescente-se : 
. « Art. 13. Durante o esta.do qe sitio político, ou após elle, em relação aos seus 

effeitos, subsisti!'á a garan.J;ia do habeas corpus para os cidadãos que, a pretexto 
de estado de sitio, soffram, ~m se achem ameaçados de soffrer constrangimento 
em sua liberdade ou em qual~uer de seus direitos ou immunidades constitucionaes, 
em contravenção de qualquer das disposições da presente lei. 

I. A concessão de habeas corpus, em qualquer de taes casos, compete indistinc-
tamente a- qualquer juiz ou Tribunal Feder~!, com recurso voluntario, dada a 
denegação, para o Supremo 'Dribunal da União, quando a este não tiver sido origi-
nariamente requerido. 

II. O julgamento da pe~ição de habeas-corpus, fundada em contravenção de 
qualquer das disposições dest11 Iei, provada com documentos, independe da forma. 
!idade da apresentação do paqiente. 

Substitua-se o penultimo artigo pelo seguinte : 
« Art. 16. E ' absolutameinte vedado proceder a eleições durante o estado de 

sitio. 
§ 1°. Si se tractar de eleição de Senadores ou Deputados,. ficará adiada no 

Estado onde vigore essa med\da, até que ella cesse. 
§ 2°. Si da eleição do Ilresidente da Republica ,ficará suspensa nos Jogares 

sujeitos ao sitio, até que elle 11e suspenda, por acto do Poder Exe.cutivo, ou do Con-
gresso, que deliberará sobre o assumpto, apenas se reuna. » 

S. R. - Sala das sessões1 19 de outubro de 1898. - Ruy Ba.rbosa. 

O Sr. Severino Vieir31- Sr. Presidente, V. Ex. e o Senado comprehendem 
que, pedindo a palavra nest~ debate, não tenho por fim discutir positivamente a 
mataria, tanto mais quanto não me havia preparado para entrar hoje nesta dis-
cussiío. 
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Direi apenas alguma cousa para o encaminhamento do debate. 
Antes de o fazer, seja-me permittido résponder ao appello nominal que foi- .ma 

feito pelo meu illustre collega e conterraneo. 
Sr. Presidente, não é de todo extranho ao domínio publico que eu nunca tive 

no jornal que é orgão do partido a que tenho a honra de pertencer interferencia 
alguma, sinão a de exercer por algum tempo a funcção de director da Companhia 
que se propunha custear e administrar esta empreza. 

Deixei de fazer parte desta directoria e o facto foi noticiado em uma varia do 
Jornal ~o Gommercio. 

O Senado me ha de permittir que não dê as razões que me levaram a ter este 
procedimento, determinado principalmente pela consideração de attender mais 
ás minhas occupações e da inutilidade de meu ooncmso na directoria daquella 
companhia ou associação anonyma. · 

Dada esta explicação, Sr. Presidente, devo declarar quanto á imputação . de 
que se queixa o nobre Senador pela Bahia ,si ella está consignada no artigo a que 
S. Ex. se referiu e que só ligeiramente pude ler hontem á noite, que reputo esse 
artigo tão descommunalmente injusto em relação a S. Ex., cÕmo si elle tivesse 
sido feito a mim proprio. 

VozEs - Muito bem. 
O Su. SEVERINO VIEIRA - Acredito, Sr. Presidente, que este é tambem o 

modo de sentir do meu illu.stre amigo o Sr. Deputado Arthur Rios. 
Feita esta declaração, e volvendo agora á mataria em discussão, lembro 

ao Senado que o projecto primitivamente apresentado; simples em sua structura, 
em seus dispositivos, tem sido muito ampliado e desenvolvido no correr do debate 
que sobre elle se abriu. 

Um importante substitutivo foi hontem offerecido, depois de luminoso dis-
curso, pelo nobre Senador por Minas Geraes, o Sr. Gonçalves Chaves, substitutivo 
,hoje brilhantemente commentado e melhorado por emendas propostas pelo nobre 
Senador pela Bahia. . 

Além de que a lei que se trata de confeccionar é peça da maior importancia; 
às emendas só por si determinam a necessidade do estudo mais demorado ; e, neste 
sentido, creio que não contrario o .pensamento do Senado requerendo que o projecto, 
com as emendas volte á Commissão de Justiça e Legislação. (Apoiados.) 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Isto é matar o projecto. O substitutivo não 
obriga a volta do projecto á Commissão. Como .fazer isto por causa de emendas, 
quasi de simples redacção, que não affectam o pensamento capital? 

O SR. GOMES DE CASTRO - E' para nos dar tempo de estudar a materia. 

O Sr. Presidente - Devo prevenir ao nobre Senador pela Bahia que é vedado 
expressamente pelo Regimento reproduzir adiamentos de um projecto na mesma 
discussão, salvo antes da votação em 3a discussão, para o fim de ser mandado a 
exame de alguma Commissão. 

Já houve nesta discussão um adiamento por 48 horas; e,, qualquer que seja 
o motivo, esse adiamante não se póde reproduzir. O requerimento do nobre Senador 
não póde ser acceito. 

Estando adeantada a hora, vou levantar a sessão. 
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SESSÃO DE 20 DE OUTUBRO 

O Sr. Moraes Barros pedindo a palavra sobre o pr9jecto em discussão, seu 
tlm não é esclarecer o debate. Comquanto tenham sido pronunciados tres dis-

cursos, cada qual mais notavel, foram elles em· um unico 
2a Discussão sentido; em sentido contrario, ainda nenhum foi pronun-

ciado. Mas não se incumbe desta tarefa, por demais pezada 
do projecto 32 para seus fracos hombros. 

' Vem apenas explicar o seu voto. Deu alguns apartes. 
Houve um jornal que deu a entender que se achava o orador em unidade, quando 
pensava que a suspen:>ão de garantias envolvia tambem a suspensão das immuni · 
dades parlamentares. 

Esse jornal deu a entender que era o unico e que era singular neste modo de 
pensar, o que não é exacto, porque todos os arestas formados pelo Congresso tem 
sido no sentido de seu pensar, que é - a declaração do estado de sitio entendendo 
sempre com a suspensão das garantias, e si em 1894, o Congresso Nacional declarou 
uma vez o estado de sitio com resalva de tuna dessas garantias, a declaração ex-
pressa e terminante que então fez, abrindo uma excepção á regra veiu confirmal-a., 
isto é, accentuar que a regra geral era que a suspensão de garantias comprehende 
tambem as immunidades parlamentares. 

Por isso, não tinha razão o jornal que quiz collocar o orador em posição falsa 
e singular nesta Casa ; e o honrado Senador por Minas Geraes, que, com tanta 
proficiencia, discutiu a materia, conforme o seu costume de sempre, caracterisou 
perfeitàmento o estado de sitio, ! considerando como uso do direito de defesa que 
a sociedade política emprega pe,~ra a propria conservação. 

Nos tempos ordinarios da vida de um Estado, de uma nação, os meios ordi-
narios bastam para a conservaç\io da ordem publica, e para assegurar a existencia 
da sociedade politica, que, entã9, não é ameaçada, bastam os meios ordinarios da 
policia. Mas, quando um perigo maior sobrevem, quando uma conspiração grave, 
atacando a ordem publica, quer~ndo perturbar a ordem politica do paiz, apparece, 
ou quando uma aggressão estran~eira, invade o paiz, offende a integridade nacional, 
ou procura subjugar a nação, qu\tndo a vida política da sociedade é posta em perigo, 
tam bem a lei armou o poder puplico de recursos extraordinarios para repellir esses 
perigos tambem extraordinarios, 

Esses recursos extraordinal\ios são o que. a nossa Constituição chamou estado 
de sitio e o que antigamente se chamava suspensão de garantias. Então·, é preciso 
sacrificar algw1s principias certo13 e fixos de direito para augmentar a força do poder 
publico e habilitai-o a vencer e~ses perigos extraordinarios. 

E' o direito ·de defeza posto em exercício pelo poder publico, em beneficio da 
nação. Mas, o direito de defesa, quando exercitado pelo poder publico não differe 
muito de quando elle é exercitadp pelos seres individuaes, pelos homens e até mesmo 
pelos animaes. 

O individuo que se defenqe, homem ou animal, obedece a um instincto de 
conservação e defende-se lançando mão de todos os meios que podem salvar-lhe 
a vida. Levado pelo instincto a11imal que o domina, no momento do perigo em que 
se acha, o individuo não tem criterio, não p6de ter reflexão para estar procurando 
quaes os meios mais adequados, afim de respeitar o principio de direito, que manda 
proporcionar a repulsa ao ataqµe. Elle defende-se a todo o transe, lança mão de 
todo e qualquer recurso, que encpntra mais facil para repellir o perigo que o ameaça. 

Na defesa da sociedade pofitica é mais ou menos isto que acontece. Posta .a 
sociedade em perigo por uma cqmmoção intestina, por uma conspiração grave, por 
uma aggressão externa, o poder publico, incumbido de a defender, lança mão de 
todos os recursos, que de mome11to, lhe parecem mais apropriados para afastar esse 
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perigo, para impedir a commoção, prender os conspiradores ou repellír aggressão 
externa: . 

Isto foi muito melhor demonstrado pelo nobre Senador por Minas Gera.as, do 
que o é pelo orador, pela maneira que acaba de expor : o estado de sitio é o direito 
de defesa posto em exercício pela sociedade politica. 

Ora, si é um dfreito de defesa, em exercicio, tira dahi as seguintes conclusões : 
A primeira, vem a ser que o estado de sitio é essencialmente preventivo e não 

repressivo, porque toda a defesa é preventiva, toda a defesa tem por fim prevenir 
o perigo, afastal-o, vencel-o. 

E' a regra do Codigo Penal, ter certeza do mal que se propõe evitar. 
Quem se defende propõe-se a evitar um mal, prevenil-o, afastal-o. 
Portanto, é um meio prevel~tivo. 
Assim, eis a regra geral : o estado de sitio é preventivo e não repressivo. 
Não insistirá, porém, sobre esta questão, que lhe parece puramente academica, 

puramente platonica .. . (Trocam-se apartes.) 
N'ão ha duvida que é juridico. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Então, como é preventivo? 
O SR. MORAES BARROS - Tanto a defesa do individuo como a defesa das or-

ganizações políticas, sã<i necessarias ; é instituto juridico. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Desde que é juridico não póde ser preventivo. 
O SR. MORAES BARROS - Mas o que lhe parece é que não vale a pena demorar 

nesta questão que é puramente escolastica, platonica, porque, ou seja preventivo ou 
seja repressivo, estão todos de pleno accordo quanto ás consequencias. 

Ha ainda uma outra consequencia a tirar. 
Desde que se reconhece que o estado de sitio é direito de defesa, essa defesa 

não póde ter restricções. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Si é direito de defesa, é jurídico. 
O SR. MORAES BARROS - Essa defesa tem de repellir o perigo, venha elle donde 

vier, seja qual' fór a sua fonte, sejam quaes forem os seus autores. 
E' o caso de dizer-se : salus popuU suprema l~x ... 
A obrigação do poder publico é defender a Nação a todo o transe. A sua obri-

gação é vencer, custe o que custar, vencer, seja qual fôr o perigo, venha elle donde 
vier. 

Enfa:etanto, o nobre Senador por Minas entende, e com s., Ex., muitos pensa-
dores profundos, que quando. o perigo vier de um membro do Congresso, o Estado 
não tem direíto de defender-se. Esse membro do Congresso é sagrado, é irrespon-
savel. Contra elle a Republica, o Estado não tem direito de defesa. _ 

Ora, é necessario que consideremos que é principalmente no Congresso que se 
urdem as conspirações, porque é onde se encontram os chefes das opposições, que 
podem desvairar-se, que podem exaltar-se, exagerar-se até a conspiração ; até 
emprehender o transtorno da ordem publica. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Porque no Congresso? 
O SR. MoRAES BARROS - Porque é no Congresso que estão os chefes dos parti-

dos. 
Portanto, ordinariamente, é no Congresso que está o maior perigo, e é exacta-

mente contra esse perigo que o nobre Senador nega ao Estado o direito de defesa. 
o SR. BEZERRIL FONTENELLE - o verdadeiro é acabar com o Congresso. 
O SR. MoRAES BARROS - Não diz « acabar com o Congresso " ; ou dar ao direito 

de defesa toda a latitude, que elle deve ter, ou então supprimir esse direito; acabe-se 
com o estado de sitio. 

O SR. B. DE .MENDONÇA SOBRINHO~- A conspiração não póde partir do execu-
tivo? 

O SR. MORAES BA1tROS - Póde e por mais de uma vez tem partido, mas per-
gunto ao nobre Senador pelas Alagôas, quando a conspiração partir do executivo, 
qual o remedio que S. Ex. dá para esse mal ? . 

Com certeza, que não é o estado de sitio, que é só para ser usado pelo executivo. 
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O· Sa. B. D.li; MENDONÇA SOBRINHO - E' o Congresso reunir-se em convenção. 
O SR. MoRAEs BARROS - Nesse caso, é necessario tomar outra providencia. 
Mas, aqui não ha meio termo. Ou o Estado tem direito. de defender-se e esse 

direito não póde conhecer limitações, em relação a individualidades, e nesse caso 
tem de exercer-se, quando esse perigo provenha daquellas que gozam de imunidades 
parlamentares, ou então não deve existir o direito de defesa. 

O SR. B. FoNTENELLE - Não deve existir a Constituição. 
O SR. DOMINGOS VICENTE - Realmente, do Congresso é que parte todo o 

mal, por ter approvado todos os abusos do Executivo. V. Ex. tem toda a razão: 
O SR. MoRAES BARROS - A alguem que discutia com Affonso Karr sobre a 

abolição da pena de morte, o litterato francez respondeu : - De accordo, abulamos 
a pena de morte, mas é preciso que os senhores assassinos comecem. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Então, V. Ex. sustenta a lei de 1851? 
O SR. MORAES BARROS - S. Ex. não sabe onde quer chegar o orador. 
Imitando Affonso Karr, dirá': De accordo, respeitemos as immunidades par-

lamentares, mas é preciso que os senhores congressistas comecem ; é preciso que 
elles. garantam que nunca conspirarão contra a ordem publica, que nuneia porão a 
sua patria em perigo. 

Depois que derem essa garantia, estará proropto a sustentar sempre, a todo o 
transe, quaesquer que sejam as ci;curostancias, as imrounidades parlamentares. 
· · O SR. A. GONÇALVES - Os Congressistas garantem isso quando tomam assento. 

O SR. MoRAES BARROS - Eroquanto fôr necessario suspenqer os direitos 
individuaes, os direitos naturaes do individuo humano, direitos que não são creados 
pela lei, roas que são anteriores e superiores a todas as leis, como sejam a liberdade 
humana, a. locomoção, a liberdade do pensamento, a liberdade de reunião ~ em. 
quanto fôr necessario regulame:ri-tar os direitos individuaes superiores ás leis, não 
sabe porque devem ser respeita.fios aquelles direitos, que são meras creações das 
leis politicas, ainda que attendar,n a interesses da maior importancia. 

Porque razão pódem os direitos mais sagrados ser suspensos pelo estado de 
sitio e não o podem ser os direitqs secundarios, mera creação da lei? 

Parece que a Republica esyá creando uma classe de sagrados irresponsaveis. 
O SR. GONÇALVES CHAVES ·-Não. é irresponsabilidade. O art. 20 da Consti· 

tuição dá a responsabilidade. ' 
o SR. MORAES BARROS - s. Ex. ouvirá. 
Quando se trata da salvação publica, um congressista é irresponsavel e sagrado. 

O Governo póde estar em apuro~ para vencer o inimigo da Republica ; mas si esse 
inimigo fôr um Congressista, este deve ser deixado em liberdade, para que continue 
a promover o perigo, a dirigir IJ. acção dos conspiradores, a dirigir a revolta... a 
dirigir a revolta no meio do Gov13rno, no meio 'da capital. 

O SR. LEITE E OrTIOIOA - ~ quando o inimigo fôr o Presidente da Republica? 
O SR. MoRAES BARROS - J4 respondeu a isto; é possivel que seja o Presidente 

da Republica, mas, neste caso, q remedio não é o estado de sitio, porque o estado 
de sitio só póde ser usado pelo Presidente da Republica ; neste caso será preciso 
que o Congresso tome outras providencias ... 

O SR. GONÇALVES CHAVES-· Quaes são? 
O SR. MORAES E BARROS... extraordinarias e capazes para vencer o perigo 

causado pelo Presidente da Repµblica. 
O SR. GONÇALVES CHAVES--,- Como? 
O SR. MORAES BARROS - ~-ão poderá dizer porque a Constituição não figura 

essa hypothese. 
O Sn. GONÇALVES CHAVES - Si não figura, não se póde tomar; é só a revolução 
O SR. MonAES BARROS - pontra o Poder Executivo não ha outro recurso 

senão a revolução... ' 
O Sn. GONÇALVES CHAVES- Ha a demissão do Presidente, elle perde o lugar. 

Agora, V. Ex., neste cMo, dê a elle direito de formar maioria no Congresso ... 
O SR. MonAEs BARROS - Não dá; se elle é o criminoso, o rebelde, o que põe 

em perigo a Republica, ao Congr~sso compete providenciar. 
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OS.a. GoNÇALVES CHAVES dá um aparte. 
o SR. MoRAES BARROS - Quando S. Ex. puder conciliar o direito de defeza, 

impossibilitado de exercer-se sempre que o perigo vier de um congressista, ficará 
de accordo com S. Ex. ; mas S. Ex. quer isentar da acção do direito de defeza, 
exactamente aquelles que mais podem offender. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Acho que a discussão está muito vaga; V. Ex. 
deve firmal-a no art. 20. , 

O SR. MORAES BARROS - Só se exceptua no caso de flagrante delicto, 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Pois não. 
O SR. MORAES BARROS - Isto é insufficiente, quando, porventura, fôr preso 

Lun congressista como conspirador, ahi não ha de ser mais delicto d~ existencia 
continua, ahi hade se gritar : foi uma violencia, foi uma violação da Constituição. 

O S.a. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. MoRAEs BARROS - Perdão, no estado de sitio não se pódem exigir 

provas. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Pois, si é um acto que está sujeito a appro. 

vação do Congresso, como não se pódem exigir provas? 
O SR. MORAES BARROS - Durante o estado de sitio o governo não precisa de 

provas para tomár providencias ; será muito legitima esta detenção, 
Ha uma ci<mspi.ração; ha um cidadão importante, de um prestigio extraordi-

nario, que o Governo sabe que ainda não tomou parte na conspiração, mas manda. 
prendel-o por prevenção, para evitar o perigo. 

Essa. prisão será muito legitima para evitar um perigo, que póde ser da maior 
gravidade. 

Si S. Ex. perguntar-lhe, se a policia deve ser preventiva ou repressiva, respon-
derá de proinpto : a policia deve ser essencialmente repressiva ; nunca preventiva. 

Q SR. GONÇALVES CHAVES - Então não sei como V. Ex., concilia a sua 
doutrina anterior. 

O SR. MoRAES BARROS - O orador se explica. 
A policia não deve ser preventiva; só póde ser preventiva sem o emprego de 

meios violentos; deve ser, em regra, repressiva. 
Mas, no caso do estado de sitio, no caso de perigo nacional, ahi as medidas 

violentas são autorizadas pela lei ; póde-se prender o cidadão que o poder publico 
tem consciencia de que não tomou parte na conspiração ; mas ha perigo de que 
elle venha a tomar .. 

Neste caso, a prisão do cidadão que póde tomar parte no movimento, que, 
pelo seu prestigio, pela sua influencia, póde tornar o movimento invencivel, é uma 
medida preventiva muito razoavel, muito justa ; collocar este cidadão em posição 
de não declarar-se, não tomar parte na conspiração, é de toda a conveniencia. 

Mas, caminhamos, accrescenta o orador, em urna vereda que não é realmente 
a mais acertada. 

A 15 de novembl,'O de 1889 supprimimos alguem que era irresponsavel e sagra-
do ; e parece que substituímos esse um por cerca de 300 irresponsaveis e sagrados. 

Agora ha uma classe de quasi 300, que são irresponsaveis e sagrados ! 
Não demonstrará esta these; mas, desde que se proclamou a Republica, falta 

um para o primeiro congressista que fôsse processado, que soffresse a acção legal 
da Justiça. · 

E si ninguem tem merecido, si nenhum ainaa commetteu crime algum, não 
responderá ; que responda por si a historia parlamentar, que consigna todas a snega-
tivas de licença que o Congresso tem commettido, para subtrahir membros seus 
á acção regular da justiÇa. 

E' o que tinha a dizer. 

O Sr. Gonçalves Chaves entende que é questão julgada a que se refere ás 
immunidades parlamentares. 

O Sr. Senador por S. Paulo, como jurista, devia necessariamente concluir pelo 
caracter repressivo do estado de sitio. 
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Como na Republica Argentina, não existe no Brazil uma lei regulamentar desse 
estado excepcional. · 

Ainda ha pouco, naquelle paiz foi preso um Senador, quando é . alli dogma 
constitucional a immunidade parlamentar. · 

Em todos os paizes, menos em França, o estada de sitio "°é uma medida de 
repressão. 

Depois de diversas citações historicas, o orador, referindo-se ao Sr. ~enador 
por S. Paulo que o precedeu na tribuna, diz que S. Ex. pertence a uma escola opposta 
aos princípios que governam o assumpto em quasi todos os estatutos constitucio. 
naes das sociedades modernas. · 

Elimine S. Ex. a fiscalisação do Congresso, as medidas que o Congresso pode ' 
tomar para punir ·o Presidente que illegalmente tem dec)arado o estado de sitio; 
para fazer responsaveis os seus agentes, elimine este principio, esta nórma consti-
tucional que compete ao Congresso de estudar e apurar a legitimidade deste e 
chegar-se-ha á conclusão de que desaparecerá o funccionamento do apparelho 
político da Republica. 

Como, pois armar o Poder Executivo de um poder que é o aniquillamento da 
organisação política do paiz, que inutilisa o Poder Legislativo e o proprio Poder 
J udiciario? .. ; 

Desde que ·o Poder Executivo conseguir, por medidas arbitrarias e violentas, 
dispor da maioria do Congresso, por meio de prisão e deportação de alguns mem-
bros daquelle, comprehende-se que esse poder dispõe do Congresso. 

Feitas estas considerações preliminares, o oradcir· passa a fazer · a critica das 
emendas offerecidas pelo Sr. Ruy Barbosa e, a respeito dellas, observa que não 
póde acceitar as emendas em toda a súa amplitude antes de · sujeitai-as a exame, 
que, por ventura dissipe algumas duvid'as que o embaraçam. 

Eis porque aguardará a lumriosa palavra de S. Ex. para c·onvencer-se, afinal, 
da procedencia das reflexões de ~;ão illustre orador. . . 

Paizes ha em que o estadq de sitio não é mat.eria constitucional, como na 
França e na Italia. CompreheI\de que nestes paizes o Corpo Legislativo possa 
deixar de traçar regras para o l,litio, ·porque este é a ·fonte originaria do direito ; 
mas, trantando-se de .um paiz como o nosso, os Estados Unidos, eÍn·que a mataria 
referente ao estado de sitio é qeterminada na Constituição, o proprio legislado~ 
tem de obedeéer a regras e precef tos, aos quaes não póde furtar-se, não pó de esqui- . 
var-se. Não comprehende, poré~, que õ Sr. Senador Ruy Barbosa acceitandô esta 
doutrina, organize em suas emendas, regras para o Poder Executivo ; e, pergunta : 
por ventura póde o Congresso, legislando sobre 'o sitio, submetter ao seu puro 
alvedrio, nos casos do projecto, a decretação deste instituto, sem attender ás limi-
tações precisas da Constituição ? · 

A Constituição .faculta ao Cpngresso e, na sua ausencia, ao Poder Executivo, 
declarar o sitio em determinadas condições : ou na commoção intestina, que é 
ponto desenvolvido pelo illustre represenfonte da Bahia, ou em caso de aggressão 
por força estrangeira. Neste ulti~o caso, pergunto : póde o Poder Legislativo tomar 
normas suas anteriomente estabelecida.a? 

A tal respeito, o orador formula diversas hypotheses tendentes a mostrar a 
deficiencia da emenda ao art. 1 o do substitutivo ; e segue depois analysando uma · 
a uma as emendas apresentadas, chegando em accordo completo com o íllustre 
representante da Bahia, a quem declara não valia a pena tomar a attenção do 
Senado, visto o accordo em que e~tavam. 

Ninguem mais pedindo a · patayra ,encerra-se a discussão. 
Seguem-se em discussão, quei se encerra sem debate, os arts. ·20 e 30·. 
Segue-se em discussão o art. 4°. 

O Sr. Severino Viefra (pe~a ordem) - Sr. Presidente, o projecto pr~itivo 
offerecido sobre esta mataria cons·~a de quatro artigos, e V. Ex. acaba de submetter 
á discussão o ultimo destes · artigos. A este projecto foi offerecido um substi~utivo 
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pelo honrado Senador pelo Estado de Minas Geraes, substitutivo que contem 
não menos de 15 artigos, sem foliar no desenvolvimento das matarias de diversos 
destes artigos. 

V. Ex. acaba de submetter á discussão cada um dos artigos do projecto pri-
mitivo 

P.ergunto : depois disto, vae ser discutido por artigos o substitutivo? 

O Sr. Presidente - Encerrada a discusSão do art. 4.º, que é o ultimo do pro-
jecto, não ha mais debate. 

O honrado Senador sabe que não ha projecto substitutivo, mas sim uma 
emenda substitutiva, e as emendas substitutivas são apresentadas no correr da 
discussão do projecto. 

O projecto que se discute é aquelle sobre o qual a Commissão respectiva deu 
parecer. · 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Pedi a palavra pela ordem para simplesmente 
assignalar o facto de termos de votar um outro projecto, porque a emenda substi-
tutiva do honrado. Senador é um outro projecto. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Afasta-se completamente do projecto. 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Afastou-se completamente do plano do projecto 

pi•imitivo. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES - Não afastou-se desse plano ,desenvolve-o. (Ha 

outros apartes. ) 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Pois béni.; o projecto de V. Ex. regula muitas 

questões, que não estão comprehendidas no projecto primitivo. 
Si para a votação, que é por artigos, for preferido o proj~to de V. Ex., nós 

vamos votai: artigo por artigo deste· projecto, qué, entretanto, não teve discussão 
por artigos. 

, Não é minha intenção com estas palavras irrogar uma censura ao procedi-
mento da Mesa. · 

Esto1J apenas assignalando o facto, que, me parece, no caso vertente, resulta 
de uma lacuna do nosso Regimento. ' 

O SR. GONÇALVES CHAVES - V. Ex. póde discutir as emendas na d iscussão 
dos artigos do projecto, que lhe são referentes. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - E as que não lhe forem referentes? 
O SR. GONÇALVES CRAVES - Não ha nenhuma. 
O S:a. COELHO E CAMPOS - Ha muitas. 

O Sr. Pre'sidente - A discussão, versando sobi·e cada um dos artigos do 
p.L'ojecto primitivo, não priva os Srs. Senadores que tomarem parte no debate, 
de discutir todos os artigos do substitutivo. Há mesmo assim maior largueza na 
discussão, porque o Regimento permitte que as emendas substitutivas sejam 
discutidas, em sua totalidade, no debate aberto sobre o árt. 1° do projecto; em 
quanto que, .si a discussão das emendas versasse sobre cada um dos artigos do 
projecto, ella se circumscreveria a esses artigos sómente. A discussão, feita como · 
foi, permittindo que na apreciação de cada artigo do projecto primitivo, os Srs. 
Senadores discutissem todo o substitutivo, teve a amplitude e a franqueza neces-
saria para que elle soffresse do Senado a critica indispensavel' ; e si isto não se deu, 
foi porque os nobres Senadores SE\ esquivaram a tomar parte nella. O Regimento, 
portanto, não crêa absolutamente com esse processo nenhuma peia á maior ampli-
tuile da discussão. 

Si não ha quem peça a pala~ra ,vou encerrar a discussão do '!'rt. 4°. (Pausa.) 

O Sr, Severino Vieira vem fazer ligeiras considerações sobre a mataria do 
substitutivo, offerecido ao projecto em discussão ; e começa .declarando · que é, na 
generalidade, partidario das doutrinas sustentadas pelos nobres oradores, que o 
precederam, mas ·está em desaccord6 quanto aos processos para chegar-se a esse 
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resuitado, e quanto á opportunidade de ser a mataria · tratada nos tempos que 
correm. 

O orador não sanccionará nunca as violencias do poder, mas não lhe parece 
consultar ó bem estar da sociedade brazileira o modo por que os nobres Senadores 
teem tratado da mataria. 

Expõe como não considera muito fortalecido o principio da autoridade, por 
_ vezes desamparado de medidas efficazes para guardai-o com a respeitabilidade, 

que lhe é devida; e não approva, porisso, vel-o tratado com o maximo rigor, quando 
se trata da confecção de leis, que tornem effectivo o regímen constitucional. 

Prefere que os abusos do poder sejam abolidos mais pela energia da opinião, 
iJela condemnação da consciencia nacional, do que por medidas legislativas, que 
não teem força bastante para porem peias aos tyrannos. 

A este respeito, cita o orador a approvação, que deu o Congresso, em J894, a 
todos os actos commettidos pelo poder contra a Constituição, sanccionando até o 
homicídio legal, concluindo dahi que o Congresso, que faz as leis, póde desfazei-as 
com votações dessa natureza, 

Referindo-se ás immunidades parlamentares, não concorda com a opinião 
dos que as sustentam, allegando a fraqueza do Poder Legislativo. Este é o mais 
forte dos poderes, quando é constituido por legitimos representantes da Nação. 
E' por isto que julga ser a mais urgente de todas as reformas, a que deve trazer a 
verdade do voto nacional. 

Quando o Congresso fôr constituido pelo voto consciente da Nação, não haverá 
poder mais forte do que elle, porque terá atraz de si o paiz. 

Referindo-se aos abusos e violencias que foram praticados no estado de sitio 
de 1893 e 1894, e comparando-os com os que se praticaram em novembro do anno 
passado a fevereiro deste anno, diz que estes devem ser considerados como pratica 
do regímen normal. 1 

Ennumera os abusos e violenc,ias, a que se referiu, e diz que o art. 80 da Consti· 
tuição é susceptivel de cahir em desuso pelo progresso da nossa sociedade, pelo 
fortalecimento da consciencia, do direito, pela verberação da opinião, que estará 
sempre prompta a acudir em defe~a dos perseguidos. 

O orador acha inopportuno o projecto ; acha que é cedo de mais para se adop-
tarem medidas desta ordem, desacompanhadas de outras, que robusteçam o prin- / 
cipio da autoridade, ou o respeito que se lhe deve. 

Para os abusos, ha o correctivo legal, e si elles perduram, apezar disso, a culpa 
é tambem da indifferença do cidadão. 

Tinha necessidade de consignar a sua opinião, relativamente á mataria do 
projecto, e o fez certo de que não será increpado de haver sido dominado por espirito 
de partido. · 

Faz considerações a respeito da sua divergencia com os honradas Senadores 
pela Bahia e por Minas, demorando-se quanto á immunidade parlamentar. 

Dizem os nobres Senadores que, sem immunidades, não póde haver Poder 
Legislativo. Entretanto, na Inglat('lrra ha o Poder Legislativo, que todos conhecem, 
o não ha immunidades para os seu,s membros. Alli o Deputado que commetter um 
crime póde ser preso do mesmo modo por que o é qualquer outro cidadão. 

Nos Estados Unidos não se dá a prisão commum, é certo; mas o Deputado ou 
Senador é preso em sua casa. , 

Que!' o orador chegar ao mesmo ponto a que visa o nobre Senador : á conquista 
da opinião publica pelas energias cívicas dos brazileiros. Desejava, porem, consignar 
estes reparos, a proposito da discuipsão pendente do Senado. Não viza mais do que 
dar essas ligeiras e perfunctorias ritzões do seu voto. 

Não tem duvida em approvar algumas das medidas consignadas no projecto 
do honrado Senador por Mina.~ Ge:raes ; outras não podem merecer o seu voto, do 
que pede desculpa a S. Ex. · 

No art. 1° da emenda substit'-ttiva ha uma divergencia entre S. Ex. e o nobre 
representante da Bahia. Por esse a1·tigo, a fonte de autoridade que declara o estado 
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de sitio, eman:a de lei ordinaria, como si !ião procedesse da Constituição. O honrado 
Senador por Minas Geraes quiz definir em.uma generalidade os casos que legitimam 
o estado de sitio e ficou no mesmo vago da nossa Constituíção. O nobré Sena.dor 
pela Bahia desceu mais a concretizar estes casos, reduzindo-os verdadeiramente aos 
casos de guerra externa, de rebellião ou revolução armada. 

O qué devemos todos desejar, accrescenta o orador, respondendo a apartes 
do Sr. Ruy Barbosa, é que este artigo da Constituição ficasse condemnado pelo 
·desuso' 

Comtudo, é preciso notar que as hypotheses do art. 8° da Constituição, são 
tão excepcionaes, tão pouco previsiveis, que toda a vez que se quizer precisar 
casuisticamente as suas differentes hypotheses, ha de se chegar a este resultado-o 
estado de sitio, tal qual o define o nobre Senador pela Bahia, isto é, um verdadeiro 
estado de guerra. 

E' esse receio de inefficacia de uma legislação especial que nutre o oradot, 
mesmo que seja tQrna.do lei o projecto em discussão. 

Quando o Congresso não tiver bastante nítida a consciencia dos seus deveres, 
para servir de coirectivo aos abusos do Poder Exécutivo, este não a terá tambem 
para respeitar as leis que o Congresso houver votado. 

São esses os fundamentos do seu voto no projecto. 

O Sr. Presidente - Estando muito adeantada a hora, fica adiada a discussão. 

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO 

O, Sr. Gonçalves Chaves (pela ordem)- Pedi a palavra Sr. Presidente, para 
mandar á Mesa algumas emendas ao substitutivo que apresentei. · 

São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão 
2a Discussão as seguintes SUB-EMENDAS - Ao art. 50 e § 1° do substitutivo, 

substitua-se pela emenda ao mesmo projecto, mandada accrea 
do projecto n° 32 centar ao art. 9°, passando a constituir o ai;t. 5° do projecto 

substitutivo. 
O § 20 do mesmo artigo passará a ser § 1 o. 
Supprima-se a ultima parte da emenda ao art. 7° do substitutivo : " Ficando 

revogada etc. » e mantenha-se o paragrapho unico desse artigo. 
Depois do art. 8° accrescente-se o seguinte : 

· " Art 9° Reunido o Congresso para o fim de que trata o artigo anterior, elle só 
deliberará sobre a approvação ou suspensão do estado de sitio, reservando-se para 
depois da terminação do sitio, o exame das medidas de excepção '" 

No § 1° do art. 16 das emendas justificadas, diga-se : « Municipios »em vez de: 
«Estados'" - Gonçalmes Chaves . 

.O Sr, Severino Vieira tem necessidade de dar ao nobre Senador pela Bahia 
as mais .completas satisfações quanto ao conceito que hontem externou em relação 
ao seu illustre amigo ; e o faz explicando a referencia que fez á conveniencia do nobre 
Senador com os grandes homens de todos os tempos. O orador quiz referir-se á 
elevação e pureza sentimental de S. Ex., para com as conquistas proveitosas do 
seu talento fecundar o trabalho de nossa organização social ; para descortinar pelo 
futuro ; para antever com os olhos do seu grande espirito o desdobramento da nossa 
evolução, privilegio esse que não póde pertencer sinão 11.s intelligencias de selec· 
ção, como é a do seu illustre amigo. 

Passando a tr_atar do assumpto em discussão, insiste o orador em mostrar nlto 
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serém profundas as suas divergencias com o nobre Senador. pela Bahia, quanto aos 
ideaes,, pelos quaes S. Ex. pugna; e o faz i:ecordando o que disse em seu discurso 
anterior. O nobre Senador pela Bahia, nos factos que, ha pouco, lembrou, rememo-
rou o golpe de estado de 3 de novembro de 1891 ~ em que a disposição postergada 
não foi a de uma lei ordinaria, mas disposição clara, terminante e positiva do proprio 
pacto fundamental ; e isso confirma o asserto com que o orador impugnou a effi-
cacüa da medida sustentada pelos illustres Senadores pela Bahia e por Minas. 

Defende o actual Sr. Presidente da Republica da increpação de ser o seu governo 
fraco para os fortes, e prepotente e arbitrario para com os fracos, apontando os 
factos caracteristicos da fraqueza em que se achou a autoridade, quando quiz punir 
os crimes, a que se referiu o nobre Senador pela Bahia. 

Prova ainda da fraqueza dos elementos do Governo, foi o facto, que contristou 
o orador, de ser recebida, no Senado, com palmas dos circumstantes, que se chaa-
vam nas galerias, a votação do estado de sitio ; houve expansão de contentemento 
popular na capital, que recebeu o estado de sitio como uma condição de fortaleci-
mento do Governo, e de segurança para as liberdades publicas. 

Voltando ás immunidades parlamentares diz o orador que não cogitou abso-
lutamente em collocar o Congresso Nacional em uma posição inferior á do Poder 
Executivo, ou de entregal-o manietado para ser ludibrio desse poder. 

O que o orador crê é que os remedios abundam e superabundam mesmo dentro 
da Constituição de 24 de fevereiro, que armou o Congresso do poder de suspender 
o estado de sitio, de não approval-o, e de submetter o Presidente da Republica a 
processo de responsabilidade. 

Termina o orador, considerando o que se tem dito a respeito de sua posição no 
futuro Governo e declara infundadas as affirmações feit'as ; assegura, porém, que 
si o seu voto tiver de ser ouvido nas deliberações do Governo, não se esquecerá do 
conceito muito profundo e philos~phico, ensinado por Paulo Courrier ; e vem a ser 
que o cidadão que morre no can::JPo de batalha em defeza de sua patria, é menos 
benemerito do que aquelle que t r m a abnegação de resignar o governo para não 
governar contra a lei. (*) 

Será esta a norma do orador. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão . 

. O Sr. Presidente annuncia a votação do art. 1 o do projecto primitivo. 

O Sr. Antonio Azeredo (pela oredm) requer preferencia na votação para o 
projecto substitutivo offerecido Pl"lo Sr. Gonçalves Chaves. 

Consultado, o Senado concede a prefer~ncia. 
Procede-se a votação do subljtitutivo. 
Posto a votos, por partes, é ~~pprovado o seguinte artigo, salvo as emendas do 

Sr. Ruy Barbosa. 
Art. l 0 No caso de aggressão por forças estrangeiras ou de commoção intestina, 

determinada por sublevação armada ou conspiração ameaçadora á segurança da 
Republica, attentos os elementos de ordem civil ou militar de que podem dispor 
os conspiradores, sendo manifestamente insufficientes as medidas ordinarias para 
a defesa da Patria, manutenção ela ordem publica e livre funccionamento dos po-
deres politicos da União ou dos Estados, poderá ser declarado em estado de sitio 
pelo Congresso Nacional, e na sua ausencia pelo Poder Executivo Federal, um ou 
mais pontos do territotio nacionaj. 

§ lº. O acto declaratorio do tistado de sitio determinará o ponto ou pontos em 
que tem de ser applicado e o tempo da sua duração. 

§ 20. O estado de sítio suspeijtderá sómente o exercício dos direitos individuaes 
consagrados nos§§ 8°,10° e l.2° do art. 72 da Constituição Federal, e as formalidades 

(*) Antes do Sr. Severino Vifiira falou o Sr. Ruy Barbosa, cujo di~curso não 
cousta dos Annae8. 
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que fazem effectivas as garantias consignadas 'nos §§ 11, 13, 14, 17 e 22 do citado 
artigo. 

Os effeitos resultantes da declaração do estado çl.e sitio começarão da data da pu· 
blioação do respectivo acto, não podendo em nenhuma circumstancia "ter acção 
retroactiva. 

§ 3°. As medidas · de excepção a que se refere o final do primeiro alinea do 
paragrapho anterior consistirão sómente : 

a) ( § 11) Em poder a autoridade policial penetrar na casa do cidadão, indepen-
dente de consentimento deste e de formalidades legaes para proceder a pesquizas, 
que tenham por fim a detenção de pessoas, apprehensão de armas e de documentos 
que se relacionem com a perturbação da ordem publica. 

b) ( §§ 13 e 14) Na privação da liberdade individual : 
1°, pela detenção de pessoas em lagares não destinados aos réos de crimes 

com1nuns. 
2°, pelo desterro para pontos do territorio nacional, não sujeitos ao estado de 

sitio. 
Para effectividade da prisão e do desterro, que não poderão ser applicados 

cumulativamente ás mesmas pessoas, o Poder Executivo, a quem compete decretar 
essas medidas, não designará lagares despovoados ou notoriamente insalubres. 

No caso de desterro, o Governo indicará os logares nos quaes não poderá residir 
o paciente, devendo este conservar - ~e solto no ponto do territorio para onde traús. 
ferir a sua habitação. . 

e) ( § 17). Ra dispensa de indemnização prévia da propriedade particular, de 
que careça o Governo. 

A occupação ou appropriação desta proprieQ.ade, terminado o estado de sitio, 
obrigará o poder publico, no primeii-o caso, á restituição com perdas e daronas, no 
segundo á indemnização, entendendo-se desappropriada por utilidade publica a 
propriedade. 

O sequestro de armas,' como medida preventiva, não dá direito á indemnização; 
mas suspenso o sitio, serão restituídas aos seus donos. 

d) ( § 22). Na suspensão do habeas-corpus limitada ás medidas de excepção, 
expressamente declaradas na presente, lei, relativas ás pessoas. 

§ 4º. Na suspensão temporaria de jornaes, com prazo fixado que não excederá 
ao determinado para o estado de sitio, se restringirá a limitação á liberdade de 
imprensa. 

Postas a votos são approvadas as emendas do Sr. Ruy Barbosa assim con-
cebidas : 

Ao art. lº principio e .§ lº. - Substitua-se pelo seguint.e : 
"Art. 1°. Só nos casos de insurrecção armada de pessoa.'l do povo ou de represen-

tantes da força publica, quer de terra quer de mar, ou de conspiração, em que 
estejam envolvidos agentes da força armada ou autoridades militares, de modo que 
abale a confiança do Governo em seu concurso para a repressão, é que se poderá 

· considerar verificada a commoçâo intestina, de que trata o art. 80 da Constituição 
da Republica. 

Os crimes definidos nos arts. 87 a 114 e 118 e 119 do Codigo Penal vigente só 
autorizam a declaração do estado ele sitio quando assumirem as proporções da 
commoção intestina assim verificada. 

Em qualquer de taes casos, não se achando reunido o Congresso, o Poder 
E xecutivo Federal, por deliberação propria ou em virtude de requisição do governo 
de algum Estado em que se verifique se a commoção intestina, poderá declarar 
em estado de sitio a respectiva parte do territorio, si reconhecer que as medidas 
legaes ordinarias, apoiadas na força de que dispuzerem as autoridades são insuffi. 
cientes para o restabelecimento da ordem e tranquillidade publica. 

Ao art. 1 º· ~ 30 n . 2 até a palavra-despovoados-Substitua-se pelo segujnte : 
" Pelo desterro dos pontos do t erritotio nacional sujeitos a estado de sitio. 
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" Não se poderá cumular no mesmo individuo a prisã.o com o desterro. Com o 
desterro cessará, ipso facto, a prisão, que só permanecerá emquantj.'> o individuo " 
estiver retido em lagares sujeitos ao estado de sitio. » 

Posto a votos é approvado o ar.t . 2°, !l.Bsim concebido : 
• Os cidadãos na.cionaes e estrangeiros, execerão durante o estado de sitio, 

todos os direitos constituciouaes, não suspensos em virtude do artigo anterior. » 
E' annunciada a votação do seguinte artigo, salvo a emenda do Sr. Ruy Bar-

bosa.. · 
Art. 3°. São inviolaveis, não obstante a suspensão de garantias constitucionaes, 

a.~ immunidades parlamentares consagradas nos arts. 19 e 20 da Constituição. 

O S. Ruy Barbosa (pela ordem) requer que seja nominal a votação do artigo. 
Consultado, o Senado resolve a.ffirmativamente. 

Q Sr . Presidente declara que vae proceder-se a chama.da para a votação 
nominal do art. 3°, que consagra a manutenção das immunidades pa.rlan;ientares, 
devendo responder sim os Srs. Senadores que a approvarem, e nà-0, os que a rejeita-
rem. 

Procede-se á chamada e respondem sim os Sra. J onatha.s Pedrosa, Francisco 
Machado, Manuel Barata., Benedicto Leite, Gomes de Castro, Belfort Vieira, Cruz, 
Bezerril Fontenelle, Pedro Velho, Almino A:ffonso, José Bernado, Alvaro Machado, 
Abdon Mila.nez, Almeida Barreto, Joaquim Pernambuco, B . de Mendonça. Sobrinho, 
Ruy Barbosa., Henrique Coutinho, Domingos Vicente, Thomas Delfina, Lopes 
Trovão, E . ·wamlenkolk, Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, Leopoldo de Bulhões, 
Joaquim de Souza., A. Azeredo, Alberto Gonçalves, Esteves Junior, Gustavo Richard 
Pinheiro Machado, Julio Frota, e Ramiro Barcellos (3) e não, os Srs. Joaquim 
Sarmento, Severino Vieira, Porcifncula, Ma.noel de Queiroz, Paula Souza, Rodri-
gues Alves e Moraes Barros. 

O Sr. Presidente declara q'f1e o artigo foi approvado por 32 votos contra 7. 
Posta a votos, é approvada 11' emenda do Sr. Ruy. Barbosa, assim concebida. : 
• Ao art. 3° substitua-se pelo ~eguinte : 
«Nas medidas de repressão p,ermittidas pelo estado de sitio do Governo ou do 

Congresso, não se comprehende a suspensão das immunidades consagradas nos 
arta. 19 e 20 da Constituição. » 

Posto a votos, é approvado o seguinte : 
Art. 4°. Na vigencia do est~o de ·sitio, o Poder Executivo, por si e seus 

agentes colherá todos os documer tos que possam instruir o processo e firmar a 
responsabilidade criminal dos inso/gentes ou conspiradores. . 

Posto a votos, por partes, é 13'pprovado o seguinte artigo, salvo a emenda do 
Sr. Gonçalves Chaves. 

Art. 5°. Salvo autorização l tigislativa· conferida ao Presidente da Republica, 
só ao Congresso Nacional compete suspender o sitio por elle declarado ou appro-
vado. 

§ 1°. Poderão ser suspensas pelo Poder Executivo as medidas de repressão, 
impostas em virtude do estado de sitio, declarado pelo Congresso. 

§ 20. O estado de sitio decreta.do pelo Poder Executivo será por elle submettido 
á approvação do Congresso, a.inda mesmo que haja. cessado antes da reunião deste. 

Posta a votos, é a.pprovada. a emenda do Sr. Gonçalves Chaves ,assim con-
cebida: 

Substituam-se o art. 5° e § 1° pela. emenda do Sr. Ruy Barbosa. mandada. 
aecrescentar ao_art. 90, 

O § 2° passará a ser pa.ra.grapho unico. 
Posto a votos, ppr partes, é a.pprovado o seguinte : 
Art. üº. Suspenso o esta.do de fõitio por haver terminado o prazo de sua duração 

ou por acto Legislativo ou do Executivo, ou no caso previsto no final do § 20 d~ 
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art. 8° desta lei, cessarão todos os effeitos decorrentes da suspensii·o das ga~antias 
constitucionaes .. 

Assim: 
Serão desdé logo postos em liberdade os cidadãos detidos ou desterPados, a, 

respeito dos quaes se não colheram provas de criminalidades ; e remettidos imme-
diatamente ás autoridasde competentes com as provas que se houverem colligido 
aos demais indiciados, afim de que se instaure o processo contra elles e quaesquer 
outros responsaveis. 

Paragrapho unico. Esse processo não depende das deliberações do Congresso 
acerca do estado de sitio e das medidas de excepção, impostas pelo Pod~r Executivo. 

Posto a votos, por partes, é approvado o seguinte artigo, salvo a emenda do 
Sr. Ruy Barbosa ao paragrapho unico com a subemenda do Sr. Gonçalves Chaves. 

Art. 7°. A formação da culpa e o julgamento dos r~os se effectuarão perante 
as jurisdicções ordiná.rias a que estes estiverem sujeitos, segundo a sua qualidade 
de civis ou militares e a natureza do crimi;i ; sendo vedado por infringente da 
Constituição, crearem-se juntas, tribunaes ou juízes de excepção. 

Paragrapho unico. Está revogada a lei n .. 61 de 24 de outubro de 1838 ; e 
derogada à de 18 de setembro de 1851 nas disposições em que autorisa. a creação 
de juntas provisorias, sujeita a conselhos de guerra pessoas não militares, incursa11 
em crimes militares e applica a pena de galéa. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda do Sr. Ruy Barbosa, salvo a 
subemenda do Sr. Gonçalves Llhaves. 

Ao art. 7°, paragrapho unico substitua-se pelo seguinte : . 
« Nem o Poder Executivo, nem o Legislativo poderão crear, 'Seja sob que pre-

texto ou denominação fôr, commissão de julgamento, civis ou militares, tribunaes 
extraordinarios, ou juizes de excepção ou estender a cidadãos não militares a auto-
ridade' de tribunaes militares; ficando revogada .assim a lei n. 61, de 24 de julho 
de 1838 e derogada a de 18 de setembro de 1851. 

Posta a votos, é approvada a sub-emenda do Sr. Gonçalves Chaves, assim 
concebida: 

Supprima-se a ultima parte da emenda ao art. 7° § lo : " ficando revogada 
etc. » ; e mantenha-se o paragrapho unico desse artigo. 

Posto a votos, por partes, é approvado o seguinte artigo, salvo a emenda do 
Sr. Ruy Barbosa ao § 2°. 

Art. 8°, Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Congresso Nacio-
nal reunir-se-ha, de pleno direito, extraordinariamente, 30 dias depois, contados 
da data da declaração. 

§ 1°. Reunido o Congresso, o Presidente da Republica, em mensagem especial 
e no prazo de cinco dias lhe relatará os motivos que determinaram a declaração 
do estado de sitio e as medidas de excepção, que houverem sido tomadas, remet-
tendo-lhe todos os documentos justificativos de seu acto. 

§ 2°. No prazo de 20 dias a contar da data do parecer da Commissão Tespec-
tiva em cada uma das camaras, estas deliberarão quanto á approvação ou sus-
pensão do estado de sitio, estando elle em vigor, ou só quanto á approvação, si 
houver cessado antes da reunião do Congresso. 

Este exame se fará, no lº caso (vigencia do estado de sitio) simultaneamente 
pela Camara e pelo Senado. 

Si na,~ deliberações tomadas der-se diesentimento entre os dous ramos do 
Congresso, ficará stispenso o estado de sitio. 

N 9- segundo caso o exame do acto declarativo do sitio se fará conjunctamente 
com o das medidas de excepção, na fórma do art. 10 infra. 

Posta a votos, é approvada a emenda do Sr. Ruy Barbosa, assim concebida : 
Ao art. 8° § 20, substitua-se pelo seguinte : 
I. Esses documentos apresentar-se-hãe sempre em original e serão na Camara 

e no Senado, depois de remettidos a este por aquella, livremente franqueados ~ 
inspecção dos seus respectivos membros, desde que seja dado para a ordem dos 
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trabalhos o parecer da Commissão a que tiver sido commettido o estudo preliminar 
do aasumpto. 

II. O exame dessa mataria será iniciado na Camara, onde, assim como no Senado, 
logo após a deliberação daquelle ramo do Congresso, ella terá preoedenoia a qual-
quer outra, oonsideran,clo,so de urgencia o respectivo parecer. 

III. Si a Camara não iniciar esse trabalho dentro de cinco dias da apresentação 
daquella mensagem e do·s documentos que a deverão acompanhar, o Senado requi-
sital-os-ha da Camara e iniciará logo o exame do assumpto. 

IV. Si a Camara lh'os recusar, o Senado deliberará sobre o assumpto pela 
verdade sabida, esclarecendo-se com as informações que pu der obter, e communi-
cará á Camara o resultado da sua deliberação. 

V. Si neste caso, a Camara não resolver definitivamente o assumpto, no termo 
de 20 diaa do recebimento do projecto do Senado, considerar-se-ha não approvado 
o acto de declaração do sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver em vigor. 

· VI. Este mesmo prazo, nas mesmas condições e com as . mesmas consequen. 
cias, vigorará para o Senado, quando o assumpto se tiver iniciado e resolvido regu-
larmente na Camara. 

VII. Os referidos documentos serão publicados officialmente com o parecer 
da ·competente Commissão, e não poderão ser recusados aos exames ordenados 
pelos tribunaes de justiça para a verificação da culpabilidade de indivíduos envol-
vidos em processo, por imputações ligadas aos motivos da declaração do sitio. 

VIII. Si o chefe da Nação deixar de cumprir o seu dever constitucional no 
prazo e sob f6rma indicada no § 2°, considerar-se-ha de pleno direito não appro-
vada a declaração do sitio, que ficará logo suspenso, si ainda estiver vigorando. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda do Sr. Gonçalves Chaves : 
Depois do art. 8° accrescente-se o seguinte : 
• Art. 9º. Reunido o Congressp para o fim de que trata o artigo anterior, ele! 

só deliberará sobre a approvação ou suspensão do estado de sitio reservando-se 
para depois da terminação do sitio o exame das medidas de excepção. » 

Posto a votos, é approvado \) seguinte artigo, salvo a emenda do Sr. Ruy 
Barbosa: 

Art. 9°. Sendo o sitio declara,do pelo Congresso e estando este funccionando 
ao tempo da terminação do prazp fixado na resolução, o Poder Executivo lhe 
relatará todas as medidas que tiver tomado, dentro de cinco dias da cessação do 
sitio. 

Posta a votos, é approvada a emenda do Sr. Ruy Barbosa, assim concebida ~ 
Art. 9°. Accrescente-se : 

_ « •.. procedendo-se de conformidade com as regras estabelecidas no art. · 8º 
§ 20 ns. I a VII. " · 

Posta a votos, é approvada a 1~eguinte emenda do Sr. Ruy Barbosa. 
Em seguida ao art. 90 accrescep.te-se ó.seguinte : 
Art . 10. Podei:á o Poder Executivo suspender o estado de sitio declarado pelo 

Congresso Nacional, ~i durante o intervallo das suas sessões tiverem cessado os 
motivos que ditaram essa medida. 

Aberto, porém, o Congresso, já não pode, o Poder Execut.ivo usar deàta 
fRct)ldade. 

A primeira proposição do art. 10, que passará a ser 11, substitua-se pela 
seguinte : , 

" A Camara e Senado reger -se-hão neste assumpto pelas regras estatuidas no 
art. 8º § 20 ns. Ia VII. » 

Postos a votos, por partes são íl'Pprovados os seguintes : 
Art. 10. Terminado o estado de sitio declarado por acto legislativo ou pelo 

Poder Executivo, a Camara iniciitrá na mesma sessão legislativa ou na que se 
seguir, si aquella estiver encerrada, e no prazo de cinco dias, o exame das medidas 
de excepção, empregadas pelo Presidente da Republica ou seus agen4's, afim de 
verificar a responsa]:iilidacle em que porventura hajam incorrido . aquellas autpri-
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dades, ou seja pela decretação do estaçlo de sitio ou seja 'em virtude das mesmas 
medidas. 

§ 1°. A Camara e o Senado, salvo as dilações para inquer!tos e investigações, 
que julguem necessarias, deliberarão no prazo e condições do § 20 do art. so. 

As deliberações do Congresso, embora não impliquem a existencia de abusos 
nas medidas de excepção, não extinguem, todavia, a acção particular e publica 
perante o Poder Judiciario relativamente aquellas medidas. 

Si, porém, a Camara decretar a accusação do Presidente da Republica, o 
Senado só tomará conhecimento do assumpto como tribunal de justiça. 

§ 20. A falta de apresentação ao Congresso Nacional, no prazo prescripto, dos 
documentos e informações justificativas da declaração do estado de sitio e das 
medidas de excepção não inhibirá o Congresso de exercer a attribuição que lhe 
compete. (Constituição art. 34 n. 21.) 

§ 3º. Os documentos que forem apresentados pelo Poder Executivo serão 
publicados no jornal official, si assim resolver a Carnara ou o Senado. 

Art. 11. Si o Congresso encerrar a sua sessão antes de suspenso o estado de 
sitio, sómente se reunirá extraordinariamente para conhecer das medidas de excep-
ção tomadas, quando, findo o prazo da declaração do sitio fixado na resolução, 
o Poder Executivo prorogal-o por mais de 60 dias. 

Neste caso o Congresso se reunirá 90 dias depois da terminação do prazo fixado 
na Resolução ·Legislativa. 

Occorrendo este facto depois de encerrada a sessão ordinaria do ultimo anno 
da legislatura, cabe ao novo Congresso reu.nir-se extraordinariamente para exercer 
esta attrihuição. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda do Sr. Ruy Barbosa. 
Após o art. 11, que passará a ser 12, accrescente-se : 
Art. 13. Durante o estado de sitio político, ou após elle, em relação aos seus 

effeitos, subsistirá a garantia do habeas-corpus para os cidadãos que, a pretexto 
de estado de sitio, soffram, ou se achem ameaçados de soffrer constrangimento em 
sL1a liberdade ou em qualquer de seus direitos ou immunidades constitucionaea, 
em contravenção de qualquer das disposições da presente lei. 

I. A concessão de habeas-corpus, em qualquer de taes casos, compete indis-
tinctamente a qualquer juiz ou Tribunal Federal. com recurso volontario, dada a 
denegação, para o Supremo Tribunal da União, quando a este não tiver sido origi-
nariamente requerido ., 

II. O julgamento da petição de habeas-corpus, fundada em contravenção de 
qualquer das disposições desta lei, provada com documentos, independe da forma-
lidade da apresentação do paciente. 

Postos a votos, por partes •. são approvados os seguintes artigos : 
Art. 12. A approvação ou rejeição do projecto da amnistia, porventura apre-

sentado e referente aos factos que determinaram a suspensão das garantias consti-
tucionaes, independente de prévia deliberação do Congresso Nacional sobre a decla-
ração d\l 'sitio, feita· pelo Poder Executivo, ou sobre as medidas de excepção pór 
elle impostas. 

Art. i3. A Resolução do Congresso Nacional, declaratoria do estado de sitio, 
só terá uma discussão em cada uma das Camaras e, approvada, será promulgada 
pelo Presidente do Senado, e vigorará desde logo. 

O mesmo processo .se observará para a approvação ou suspensão do estado 
de sitio declarado pelo Poder Executivo e no exame das medidas de excepção por 
este tomadas. 

Posta a votos, é approvada a emenda do Sr., Ruy Barbosa com a sub-emenda 
do Sr. Gonçalves Chaves. 

Art. 14. São nullas de pleno direito as eleições havidas nos logares sujeitos, 
ao estado de sitio, ainda quando seja este suspenso provisoriamente. 

Posta a votos, é approvada a emenda do Sr. Ruy Barbosa com a sub-emenda 
do Sr. Gonçalves Chaves. -

DOCUMENTOS PARLAMENTARES. - VOL. V. 2õ 
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Substitua-se o penultimo artigo pelo seguinte : 
« At•t. 16. E' absolutamente vedado proceder a ele,ições <luxante o estado de 

&itio. 
· § 1°. Si se tratar' da elelção de Senadores ou Deputado.s, ficará adiada no Estado 

onde vigore essa medida, até que ella cesse. 
· § 2°. Si da eleição do Presidente da Republica, ficará suspensa nos legares 

sujeitos ao sitio, até que elle se suspenda, por acto do Poder Executivo, ou do 
Congresso, que deliberará sobre o assumpto, apenas se reuna. 

Posta a votos, é approvada a sub-emenda do Sr. Gonçalves Chaves assim 
concebida: 

No § 1 o do art. 16 das emendas - diga-se - municipios - em vez de -Estado. 
Considera-se prejudicado o projeoto primitivo. · 
E' o substitutivo com as emendas approvadas, adoptado, para passar a 3a dis. 

cussão, indo antes á Commissão que estudou a mataria afim de redigil-o para 
esta discussão de accordo com o vencido em 2a . · 

Vem á. Mesa as seguintes declarações de voto. 
Votando pelas immunidades parlamentares o fiz convencido de que a 'doutrina 

contrária, por mim antes esposada, esmaga e destróe o Poder Legislativo sujei-
tando .o ás violencias do Executivo. 

Em 21 de outubro de 1898. - J. G. Pinheiro Machado. 
Declaro que, votaria pelas immunidades parlamentares, durante o estado de 

sitio, si estivesse no recinto quando sobre isso se procedeu a votação nominal. 
Em 21 de oµtubro de 1898. - Virgil!io Damazio. 

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO. 

. O Sr. Feliciano Penna t qma a palavra em hora tão adeantada com o unice 
fito de impedir que seja encerra,da a discussão . . 

Não acredita na efficac~a do projecto para pôr peias 
3a Discussão ao PodeF Executivo, que exerce neste paiz, permanente-

mente, a dictadura administrativa, a financeira· e a dicta-
do projecto no 32 dura poljtica. Não ha meio para se cohibir os desmandos 

e desatinos que elle pratica diariamente, porque as leis não 
são observadas sinão quamlo oii costumes ajudam. E' já velha a fórma : - .qitid 
leges sine moribus? 

O orador trata da immunida<le dos Deputados e Senadores, a qual nunca foi 
objecto ele duvida; e di.z que si a Constituição da Republica não poude impedir, 
a inda h a pouco, que fósssem pr\')sos Deputados, ainda antes de decretado o estado 
de sitio, como acreditar na efficacia de uma lei ordinaria, qut') venha cercar de 
garantias o Poder L egislativo? 

Nota que os excessos do poder que tem maionia nas Camaras são sempre appro-
vados por interesses políticos ; e explica o seu voto approvando os actos do Governo 
durante o estado de sitio, á vista da situação difficil do paiz, em que magnos inte-
resses podiam ser ehvolvidos qu sacrificados. Não crê, por isso, na efficacia da 
p1·esente lei, a cujas clisposiçõe13 principaes, segundo tem ouvido dizer, é infenso 
o futuro Presidente da Republica. 

E' uma razão mais para que o projecto saia do Senado, depois de escoimado 
de todos os defeitos, para que não lhe seja negàda a sancção. 

Pretende o orador concorrt;ir para isso, e começa disputindo ' o art. }o do pro. 
jecto, que tem graves defeitos, restringindo sensivelm ente os termos da Consti-
tuição na parte referente ao est~do de sitio. 
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l!'az considerações nó sentido de fustificar o .seu asserto, , lendo 'o art. 80 da 
Constituição, cuja látitude entende o orador que deve ser respeitada. 

Seria melhor deixar ao Poder Executivo certa largueza de acçfio. Em certa 
ordem de cousas é preciso confiar mai~ na coacção moral do que no temor ao castigo 

Si o nobre Senador por Minas Geraes procurou assegurar no futuro as garan-
tias da Nação, desarmando o Poder Executivo, creou outro perigo - o de deixar 
correr á revelia a causa nacional, abrindo a esse mesmo Poder uma valvula para 
transgredir essa propria lei, com a faculdade de decretar, por deliberação propria, 
o estado de sitio. Uma parte da lei prejudica a outra parte. ' 

Ó estudo do art. 1°, suggere outra consid~ração. 
A Constituição, em mais de um artigo, tratando da decretação do estado de 

sitio, falla em « Poder Executivo ou seus agentes responsaveis. » , 
Ainda não houve felizmente um estado de sitio decretado por esses • agentes 

responsaveis >>, mas póde dar-se pela Constituição. 
Em um projecto de regulamentação, não póde, portanto, ser lançada á margem 

uma attribuição tão importante como esta. Si o nobre Senador foi tão minucioso , 
no seu projecto, porque não inclue nelle " o Governo Federal, por si ou por seus 
agentes responsaveis »? 

E' um ponto essencial. 
Si a questão é controversa, a lei ordinaria que vem interpretar o texto c.onsti-

tucional, deve designar as «autoridades responsaveis» que podem pela Constituição 
decretar o estado de sitio. 

Passa o orador a ler o texto da lettra e § 17 do projecto subàtitutivo que diz : 
«Na dispensa de in~emnisação prévia da propriedade particular, de que careça 

o Governo. · ' 
A occupação ou appropriação desta pI'opriedade, terminando o estado de sitio, 

obrigará o poder publico, no primeiro caso, á restituição com perdas e daronas, no 
segundo á indemnização, entendendo-se desapropriada por utilidade publica a 
propriedade. , 

O sequestro de armas, como medida preventiva, não dá direito á indemnização; 
mas, suspenso o sitio, serão restituídas aos seus donos. » 

Esta disposição precisa ser modificada. Com effeito, ha necessidade de retirar 
ai:mas da casa de um cidadão, mas é tambem certo que o Governo e muitas vezes 
obrigado a prohibir a venda de armas. Que prejuízo advirá para os que fazem 
negocios de armas, da applicação litteral desse artigo, que não lhes dá indemni-
zação nenhuma? ·' · 

E' preciso fazer ver na lei distincção entre as armas tomadas a individuas 
perigosos e a individuas que fazem commeroio habitual della. 

O orador está de accordo com a disposição do art. 3°, quanto as immunidades 
e já consagrou a sua opinião com o seu voto na 2a discussão do projecto. 

Não seillude com os perigos que disso podem occorrer,porquepodem ter assento 
no Congresso conspiradores. · 

Esse inconveniente, porém, é inherente ás vantagens que a Constituição qon-
sagra. ' 

O nobre Senador por Minas procurou affirmar um perigo, dizendo que esses 
crimes de conspiração são crimes de natureza continua, de maneira que todos os que 
nelle se envolverem podem ser presos em flagrante e, portanto, podem ser presos 
tambem nesses casos os Senadores e Deputados. ' 

Si se conseguir fazer-se' uma iei resumida, seria mais facilmente cumprida. Ha 
em todos os project.os de lei, fraudulagens que deveriam ser postas á margem, 
porque si não são nocivas, não trazem vantagem nenhuma. 

O art. 4°, por exemplo, não é necessario. · 
No art. 7° indica o orador a conveniencia de se trocar as palaVI'aS « jurisdioção 

ordinaria ,, por « jurisdicções respectivas "· O foro militar a que devem responder os 
militares, não é jurisdicção ordinaria. 

Tem duvida o orador sobre a constitucionalidade do art. so, que diz : 
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" Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Congresso Nao'iona.J 
1'eunir-se-ha, de pleno direito, extraordinariamente, 30 dias depois, contado~ da 
data da declaração "-

As disposições que a respeito encontra na Constituição são : que o Congresso 
reunir-se-ha na Capital Federal a 3 de maio ou em outra dia que for marcado em 
lei ; que o Congresso póde adiar ou prorogar as suas sessões. Nada diz a Constituição 
quanto á attribuição do Congresso de convocar a si mesmo em sessão extraordinaria. 

Essa attribuição é dada pela Constituição ao Poder Executivo no n. 10 do 
art. 48. 

Observando o Sr. Presidente que a hora está esgotada, o orador conclue neste 
ponto o seu discureo, ficando com a palavra para a sessão seguinte. , 
· Fica a discussão adiada pela hora, continuando com a palavra o Sr. Feliciano 

Penna. 

SESSÃO DE 4 DE NOVEMBRO 

O Sr. Feliciano Penna continua o seu discurso interrompido pela hora em 
uma das u ltimas sessões, demorando-se ainda na analyse do art. 1° do projecto, 

. onde nota gefeitos por isso que nelle apenas cogitou-se de duaa hypotheses em que 
póde ser declarado o estado de sitio, restringindo consideravelmente o espírito da 
Constituição. 
, A exclusão do delicto de co1i'spiração sempre em que não estejam envolvidos 
em qualquer movimento autorid91des militares, ou representantes da força armada, 
conduz fatalmente o Poder Execljltivo a, muitaa vezes, ficar desarmado, a ponto de 
não poder defender a ordem publfca, ou no caso contrario, obriga-o a exorbitar, de 
preferencia a cruzar os braços dea11te de qualquer levante, embora sem_ fins políticos. 

Entende o orador que uma \,>Teve geral, suppõe, na Estrada de Ferro Central, 
paralysando o serviço de viaçãq publica, dando causa a represalias, aggressões, 
pode provocar um movimento ta,1 que o.brigue o Governo a tomar medidas serias e 
ir até ao estado de siito, e si est\ver em execução a lei em discussão, no caso figu-
rado o Governo não poderia lançitr mão desta defeza. . 
. , Continuando a analyse manqa uma emenda ao artigo e discute sobre a compe-
tencia de quem deve declarar o \')stado de sitio, analysando minuciosamente a dis, 
posição do art. 48, n. 15, da Cons~ituição . 

Passa a justificar a emenda ctue offerece ao§ 2° do art. 5°, que trata do seques-
tro ele armas e não dá direito a iµdemnização. O orador lembra que a apprehensão 
ele armas e a prohibição da venda podem produzir prejuízos não merecidos ; e a sua 
emenda exclue os negociantes de armas, que não devem ser prejudicados, no caso 
de prejuízo irriposto por medidas do Governo. 

Aununcia uma emenda á primeira parte do art. 6º e outra que supprime no 
a:t- 7° a ~alavra - ordinatias - rorque as' jurisdicções, a que essa palavra se refere 
.sao especraes. 

O art. 8° é que precisa de m11-is reparos : tem tres idéas que encerram violações 
flagrantes da Constituição ; sendq uma dellas a reunião extraordinaria do Congresso, 
trinta dias depois do estado de sjtio, independentemente de convocação. O orador 
argumenta com o art. 17 da Constituição, 9ue marca a época da reunião ordinaria ; 
com o art. 34, n . 35, que declara a quem compete prorogar e adiar o Congresso; e 
depois nas attribuições do Poder ~xecutivo, mostra que a convocação é attribuição 
privativa deste poder. 

Outro ponto do art. 8° fere os arta. 29 e 36 da Constituição, que tratam dos 
casos çla 'iniciativa da Camara dos Deputados, dos casos em que li- iniciativa é .de 
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ambas as camaras, concluindo com a leitura. do art. 37 ,que sujeita a medidi;i, appro-
vada por uma ,das camaras á approvação da outra. 

Discorrendo sobre outros pontos do projecto, demora-se o orador sobre a 
providencia do habeas-co1·vus, que não está expressa com clareza; e combate por 
inconstitucional o art. 15º que faz independer de sancção, uma lei do Congresso. 

São lidas, apoiadas e postas conjw1ctamente em diS'cussão as seguintes EMENDAS 
A primeira parte do art. 1° : 
Substitua-se pelo seguinte : 
Na emergencia de aggressão de forças estrangeiras, ou de grave commoção 

interna, correndo a Patria imminente perigo e não se achando reunido o Congresso, 
poderá o Presidente da Republica declarar, por si ou seus agentes responsaveis, o 
estado de sitio em qualquer ponto do teITitorio nacional. (Arta. 48, n. 15 e 80 da 
Constituição). · 

A grave commoção interna, a que se refere o art. 48, n. 15 da Constituição, só 
se reputará verificada quando o ordem e tranquilidade publicas forem tão profun-
damente perturbadas que se tornem manifestamente insufficientes as me'clidas legaes 
ordinarias para seu restabelecimento, á vista da desproporção entre os elementos 
de perturbação e os recursos, de que dispuzerem as ·autoridades para a repressão. 

Ao mesmo art. 1 o, § 20 lettra e : 
Na ultima parte, depois das palavras : «serão restituídas a seus donos" - accres-

cente-se: 
« Esta disposição não se applica aos coromerciantes de armas, aos quaes por 

cautela forem · estas apprehendidas ou prohibida sua venda '" - Feliciano Penna. 
Ao art. 6°: 
Na primeira parte do artigo supprimam-se as palavras : « ou no caso previsto 

no final do § 20 do art. 8º da lei '" - Feliciano Penna. · 
Ao art. 70: 
Na primeira parte do artigo, onde se diz : " se' effectuarão perante as jurisdições 

ordinarias a que estiverem sujeitos " supprima-se a palavra ordinarias '" - Feli-
ciano Penna. 

Ao art. 80 : 
Substitua-se todo o texto do art. pelo seguinte : 
" Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da Republica, em mensagem 

especial, lhe relatará os motivos que determinaram a declaração do estado de sitio e 
as medidas de excepçao que houverem sido tomadas remettendo todos os documentos 
justificativos de seus actos. 

Si até ao 5° dia depois da reunião do Congresso não tiver o Presidente da Repu- · 
blica remettido os documentos e informações justificativas da declaração do estado 
de sitio e das medidas de excepção, poderá o Congresso entrar no exame e deliberar 
sobre os actos praticados pelo Poder Executivo, pela verdade sabida e documentos 
que colher. - F. Penna. 

Ao art. 11. 
Supprima-se. - F. Penna. 
Ao art. 12: 
Supprima-se. - F. Penna. 
Ao art. 15 - Sub-emenda. 

' A emenda substitutiva apresentada pelo Sr. Senador Gonçalves Chaves -
Supprimam-se as ultimas palavras" e approvada, seja promulgada pelo Presidente 
do Senado e vigorará desde logo '" - F. Penna. 

O Sr, Presidente - Estando muito reduzido o numero d0s Srs. Senadores 
presentes, fica adiada a disoussão do projecto. 
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E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte emenda : 
·Ao art. 6°: 
. Em logar de : - no final do § 20 do art. 8° diga-se : - no final do n. 5 do art. 8º. 

S1;1pprima-se o n° VIII do art. 8º. .,., 
Sala das sessões, 9 de novembro de 1893. - Gonçalves Chaves. - Alvaro Ma-

chado. 

O Sr. Coelho e Campos - Sr. Presidente, começo felicitando o illustre 
Senador por Minas Geraes pela preferencia que ao Senado mereceu o ~eu sub--

stitutivo ao projecto do honrado Senador pelo Pará, sub-
3a Discussâo scripto por outros membros desta Casa. 

Merecida, justificada essa preferencia, Sr. Presidente; e 
do projecto n° 32 o nobre Senador pela Parahyba, signatario do prpjecto, vindo-

lhe em defesa, opinou afinal pelo substitutivo, revelando 
criterio que o tj.istingue. 

Fez bem o honrado Senador. O substitutivo corrige defeitos do projecto ; trata 
da materia do estado de sitio em sua complexidade, e não de uma e oútra questão 
isoladamente ; é róethodico, logico na disposição das questões, que procura resolver ; 
dá-lhes o sainete jurídico dos act.os legislativos, requisitos a que nem sempre attende 
o projecto. 1 

Só tenho que louvar a intejligente docilidade d9 illustre signatario do projecto, 
convindo tambem no substitutivo. Vê o meu nobre amigo, Senador por Minas, o. 
apreço, o valor em que tenho o seu substitutivo, em suas linhas geraes, no ponto de 
vista de suas idéas, sem que totfavia, me seja dado subscrever a todas as suas dis-
posições; a respeito de algumas tenho duvidas que desejo ver desvanecidas, e de 
outras divirjo profundamente. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - O substitutivo foi apresentado co~mo base para 
discussão. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Ainda bem ; e neste supposto me animo a assignalar 
os pontos em que divirjo da opinião de tão distincto mestro de direito. 

O SR. GpNÇAI.V,ES CHAVES - V. Ex. tem muita competencia. 
O SR. COELHO E CAJ\ITOS - Não preciso encarecer o consti;angimento, a timidez 

com que enfrento doutrinas, conceitos e opiniões de autoridades respeitaveis, como 
os illustres Senadores por Minai:i e pela Bahia. 

O SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Antes, porém, de posith~ar essas divergencias, 

levanto uma preliminar, que s~de do substitutivo, e cuja solução póde influir no 
organismo da lei, que se trata qe elaborar. 

E' a preliminar : 
O substitutivo, art. lº, faz declarar o sitio nos casos que menciona, e no § 1° 

dispõe que elle suspende certos direitos e garantias constitucionaes. 
Regulamentar do art. 80 dq, Constituição - o substitutivo traduz, desenvolve 

o pensamento constitucional, SE;lgundo o qual, exigindo a segurança publica, no 
ca.~o de aggressão estrangeira ou de commoção intestina, se póde declarar em estado 
de sitio qualquer parte do territorio nacional, :ficando ahi suspensas as garantias 
constitucionaes. 

Pergunto : o estado de sitiq e a suspensão de garantias, de que falla o art. 80 
da Constituição, são expressões ~ynonimas, exprimem a mesma idéa, ou são distinc• 
tas, tendo cada qual significação diversa? 
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Ou mais ,claro : qualquer ponto do territorio nacional~ declarado em estado de 
sitio pelo perigo, que nelle corre a segurança publica, ou porque nelle se acham 
suspensas as garantias constitucionaes? 

A questão tem toda pertinencia e opportunidade depois da contestação, que, 
ha dias, me fez em aparte o illustre Senador pelo Pará, dizendo-o estado de sitio, 
a suspensão das garantias constitucionaes não suspensas, secundado pelo nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul, comparando o meu conceito em contrario á cha-
rada da pescada, que já existe an~es de ser. 

Eu disse com effeito que o estado de sitio, por seus elementos constitutivos, 
preexiste á sua declaração, e que a suspensão de garantias é effeito dessa declaração 
e, portanto, do estado de sitio. 

Questão nova entre nós, qual o direito a respeito? 
A Constituição do Imperio, art. 179, § 35, fazia nos mesmos casos suspender 

certas garantias constitucionaes sem necessidade dessa declaração do sitio, sem 
referencia mesmo ao estado de sitio. · 

A Constituição da Republica, ao envez, exige préviiunente a declaração do 
estado de 'sitio para que tenha logar .a suspensão das garantias no logar em que o 
sitio é declarado. , 

Mas se o sitio e a suspensão de garantias se equivalem, são a mesma cousa, 
porq1ie o legislador da Republica não determinou, como o legislador do imperio, 
que fossem somente suspensas as garantias sem a redundancia da declaração do 
estado de sitio? 

E se redundancia não ha no art. 80, nem se presume, porque o legislador deve 
ser correcto, é que estes dous vocabulos não são a mesma cousa, tem cada um signi-
ficação diversa ; e, neste caso, o que é estado de sitio? O que significa a sua decla.-
ração? O que ó a suspensão de garantias? 

Ausente o nobre Senador pelo Pará, sinto tarobem não ver i;i.o recinto o hon-
1·ado Senador pelo Rio Grande. 

Sei, Sr. Presidente, que vulgarmente se confunde o estado de sitio e a suspensão 
de garantias·, porque um ' suppõe o outro; sei que publicistas ha que attribuem ao 
estado de sitio uma significação convencional; mas certamente não é esta a 10r-
dade dos factos e a significaç.ão jurídica em que assenta o acto legislativo ; e por 
isso entendi, como ,entendo, que a suspensão de garantias resulta do estado de sitio, 
quando declarado, e que a essa declaração preexiste o estado de sitio, como a causa 
preexiste ao effeito, 

Assim pensando, fundei-me no aresto de 23 de março de 1850 da Corte de 
Cassação, e no mesmo art. 80 de nossa Constituição. 

Este aresto, citado por Faustin Helie, decidiu que os tribunaes militares, 
consequencia do estado de sitio em França, conhecem de factos ii,nteriores á decla-
ração, por tratar-se de compet'enci01, que não é lei substantiva, e porque, diz o aresto 
sem duvida que o estado de sitio é um facto que preexiste á declaração, , que o 
verifica, e resulta do ataque, do cerco, do perigo publico, etc. 

Não podia abrigar-me a melhor autoridade por sua competencia juridica sem 
superior, e porque originaria de França, e de suas leis o estado de sitio, transplantado 
para as mais nações, differença apenas de modalidades, a Côrte de Cassação, mais 
que qualquer, conhecia esse instituto, e sua verdadeira noção. 

, Quaes essas 'leis originarias e reguladoras do sitio em França? O que, segundo 
ellas, é o estado de sitio? 

As primeiras disposições a respeito foram a lei de 8 de julho de l 'l91, a lei 17 
fructidor do anno 'V, e o decreto de 24 de dezembro de 1811. 

Achilles Morin, referindo-se a estas leis, corr;io germen do sitio militar e político, 
diz: 

« As circumstancias, que constituem o estado de sitio antes mesmo que elle 
tenha sido proclamado,, teem sido assim especificadas nas leis de 1791, na do 
anno V e no decreto de 1811 : 

" As praças de guerra e postos militares serão em estado de sitio, não só desde 
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o· instante que os ataques forem começadas, mas mesmo Jogo que por effeito do seu 
investimento por tropas inimigas as communicações do exter.ior para o interior, e 
do interior para o exterior forem interceptadas á distancia de 1800 toesas (lei de 8 
de julho de 1791.) 

«As communas do interior serão em estado de sitio logo que, por effeito do seU. 
investimento pelas tropas inimigas, ou pelos rebeldes, as comunicações do .interior 
para o exterior e do exterior para o interior forem interceptadas á distancia de 
3.502 metros (1.800 toesas) dos fossos ou muralhas (lei 17 Fructidor anno V.) 

cc O estado de siiio é determinado pelo investimento ou por um ataque á viva 
força, ou por uma surpresa, ou por uma sedição interior, por ajuntamentos illegaes, 
ou por decreto do imperador (Decreto de 24 de setembro de 1811, art. 53). » 

Vê o Senado quaes os factos constitutivos do sitio, antes da sua proclamação, 
e são elles : nas praças de guerra e postos militares - o ataque - o cerco por investi-
mento das tropas inimigas ; nas communas do interior a interceptação das communi-
cações, o cerco p,elo investimento das tropas inimigas ou dos rebeldes, ou pela sedição· 
interior, ajuntamentos illegaes e. decreto do imperante. 

Estes factos, e não as medidas extraordinarias que elles determinam, é que con-
stituem o estado de sitio, segundo as leis citadas. 

Seguiram-se outras leis reguladoras do estado de sitio politico, ,as ultimas dellas 
a lei de 9 de agosto de 1849 e a de 3 de abril de 1878, que a modificou. 

A lei de 1849 fazia declarar o estado de sitio na imminencia do perigo contra. 
s~guridade exterior ou interna. 

Foi na vigencia desta lei, que o citado aresto de 1850 da Côrte de Cassação 
affirniava que o estado de sitio era um -facto que preexistia á declaração, que o 
verificava. 

A lei de 1878 modificou a de 1849 autorizando o sitio no caso de perigo immi-
nente resultante da aggre(lsão 1externa ou da insurreição armada. 

E ' claro que esta modific1,1ção não alterou a noção do estaclo de sitio dada pela · 
Côrte de Cassação na vigencia da lei de 1849. 

Eis, pois, os factos do estado de sitio, que induzem a sua declaração. 
E o que é a declaração dq estado de sitio? , 
Antes da lei de 1849 - 11- suspensão das garantias era de pleno direito, sem 

neeessidade da declaração do &itio, que ésta lei prescreveu. 
Diz Theodoro Reinack : 
cc Quanto ao estado de sitfo se tem visto no historico geral (n. 21) que segundo 

as leis •de 1791, art. 11, elle re~ultava de pleno direito do investimento effectivo da 
praça; e segundo o decreto d!;l 1811, art. 53, não só de um igual investimento, de 
um ataque, ou de uma surpreza, mas ainda de uma sedição, .de ajuntamentos não 
autorizados, de um decreto imperial. 

Nenhum destes textos exigia uma declaração propriamente dita do estado 
de sitio ... Aqui a lei de 1849 tem innovado. ,, 

A declaração é que· verifica o estado de sitio, diz o aresto citado da Côrte de 
Cassação - quer dizer, que o faz certo, que lhe dá existencia legal, que o authen-
tica. E' em summa o corpo de delicto do grande crime, contra o qual são necessa-
rias as medidas extraordinaria$. 

Se nos casos communs - é necessario o corpo de delicto directo ou indirecto 
que faça certa a existencia do delicto o mesmo e com razão maior nas graves per-
turbações para que se appliqu;em as medidas excepcionaes. 

Ora, não ha corpo de delfcto sinão de facto que já exista, e, no caso, o que 
existe é a perturbação da <;>rd;em e a insufficiencia das medida.a ordinarias e não 
ainda a suspensão de garantia~-

Por isso, a lei franceza, e as de outros paizes mandam declarar o sitiif>, e não 
decretai-o. A declaração suppêje um facto - existente -. A decretação um facto 
futuro. Por isso a perturbação da ordem se declara e n!lo se decreta. A suspensão 
das garantias se decreta, e nãp se declara, porque ella é effeito da declaração, e 
não causa della. · 
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Em um capitulo que se inscreve «Estado de Bitio. E/feito de sua dooretai;ão » 
escreve T. Reinack : que são effeitos da declaraãço do sitio : a devolução á auto-
ridade militar da policia civil, as pesquizas domiciliarias, o afastamento dos suê-
peitos, a apprehensão das armas e munições, a interdicção das publicações e reu-
niões perigosas (Lei de 1-849, arts. 7 e 9.) 

Isto quer dizer a suspensão das garantias, segundo a lei franceza, 
A suspensão das garantias, portanto, effeito da declaração do estado de sitio, 

não póde ser o estado de sitio, ou os factos constitutivos, que preexistem á decla-
ração. 

E, si se consider'ar que essa suspensão é providencia legal, é remedia contra q 
mal da commeção, o p erigo da ordem, é claro que o sitio preexiste á suspensão, 
como a molestia precede ao remedia. 

Subsiste, portanto, a minha these de que o sitio está para a suspensão na razão 
da causa para o effeito. 

Logo, não é o estado de sitio a suspensão das garantias, como disse o illustre 
Senador pelo Pará, erro em que incide o nobre Senador pel~ Rio Grande do Sul. 

Isto pelo direito francez, que é o direito geral ; e, portanto, pelo nosso direito, 
como vou dizer, 

A formalidade da declaração do sitio é obra da lei franceza de 1849, adaptada 
pelas mais nações. 

Assim pela nossa Constituição de 1824 não havia declaração do estado de 
sitio, era decretada logo a suspensão de garantias, como se vê das leis de 1835, 
1836 e 1842 quanto ao Pará, Rio Grande do Sul, S. Paulo e Minas Geraes. 

Era a suspensão de pleno direito, como antes de 1849 em França. 
Depois desta data, é que foi exigida a declaração do sitio, como se vê de varias 

constituições e leis regulamentares da Amarica e Europa," e de nossa Constituição 
de 24 de fevereiro, e leis e actos declaratorios de sitio em 1891, 1892, 1893 e 1897. 

N assa Constituição tambem faz declarar o sitio e não decretar; isto é, declarar 
os factos que constituem o sitio, factos passados e não a suspensão, que é uma 
resultante, facto futuro. 

Já tive occasião de dizer que a Constituição declara os direitos, pouque estes 
preexistem á declaração. 

A lei de 13 de maio declarou extincta a escravidão, porque a extincção era 
um facto attribuido á Nação. · 

Ora, o art. 80 da Constituição, falla do sitio, da declaração delle e da suspensão 
de garantias. 

A coexistencia destes vocabulos no mesmo antigo mostra a significação distincta 
de cada um. O perigo da ordem - o sitio de facto ; a declaração, o sitio de direito ; 
a suspensão de garantias - a providencia contra esse perigo. 

Se não fora assim, se attribuiria uma necessidade ao legislador, qual a de fazer 
declarar o sitio, isto é, suspender. as garantias em deterrrúnado lagar e acc'rescen-
tando, ficando ahi suspensas as garantias ; repetindo escusadamente a mesma idéa, 
erro grosseiro, absurdo. Interpretcitio illa sumenda, qiie absurdum evitetwi-, diz a 
hermeneutica. 

E' o mesmo o nosso direito que o direito geral. Subsiste, portanto, a minha 
affi.rmação. de que, a suspensão, resulta da declaração, a que o sitio preexiste. 

Qual a doutrina que suffraga o projecto? 
Queró acredit!lJ'.' que a que acabo de expender, pois que elle dispõe no ·art. 10 

§ 1°, que os effeitos resultantes da declaração, do estado de sitio começarão da data 
da publicação do referido ·acto. 

·A suspensão, segundo o projecto, é effeito da declaração do sitio. Logo, o 
estado de sitio não é a mesma suspensão de garantias, é antes a sua causa. 

Até ahi cie accordo. Noto, ·porém, que o final do artigo e paragrapho citn.dos 
dispõem : " não podendo em nenhuma circumstancia ter acçã,o retroactiva ». 

Acho muito ábsoluta esta disposição. Tenho duvida.'! a respeito , e ahi come-
çam as minhas divergencias. 
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Se o perigo da ordem resulta da commoção, se esta é um facto unico, mas 
domplexo em suas circumstancias, si a suspensão é a providencia legal, o remedio 
contra ella, parece que esta providencia deve affectar as circumstancias todae, 
mesmo aquellas que antecederam a declaração do sitio. (Ha um aparte. ) 

Ora, não admittindo o projecto em nenhuma circumstancia a acção retroa-
ctiva, está claro que as circumstancias anteriores não podem ser alcançadas pela 
lei declaratoria do. sitio. 

E porque? 
O SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. COELHO E CiM:Pos - Si a Constituição já veda a retroactividade das 

leis, si para que as leis sejam irretroactivas, não é preciso que ellas o declarem, 
porque esta excepção em relação á lei declaratoria do sitio? , ' 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Por causa da complexidade do facto e pela 
controversia da questão. 

O SR. COELHO E CAMPOS - E ' agora que deploro não esteja no recinto o 
illustre Senador pelo H.io Grande do Sul, cujo concurso, invocaria para combater 
nesta partii o projecto, por inutil na opinião de S. Ex. 

Inutil não póde deixar de ser uma disposição destinada á não consagração 
de um absurdo tal, que não seria commettido por um estudante do 1 o anno de 
direito. 

Lembrar-se-ha o Senado que a;isim qualificou o homado Senador a doutrina 
de que a suspensão de garantias deve affectar os factos mesmo anteriores á com-
moção, e que em consequencia uma prisão menos legalmente feita antes da decla-
ração do sitio ficaria ratificada, legalizada pelo facto dessa declaração. 

Precisa-se acaso de uma lei para eliminar conceitos tão absurdos que não os 
commette um estudante qualquer? 

Si certa acção retroactiva at~ribuida á lei do sitio está neste caso, na opinião 
do nobre Senador, a quem me re~iro, que necessidade tinham os illuàtre Senadores 
por Minas e pela Bahia, juriscorisultos ambos, um emerito professol' de direito, 
o outro publicista sem superior, df) uma lei para que não seja apoptado um absurdo 
sem qualificação? , 

O SR. GONÇALVES CHAVES - E' que ha opiniões Fespeitaveis, sustentando 
a doutrina, que combatemos. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Já V. Ex. aqui o disse, citando Lastarria, Sar-
±niento, Avellaneda. 

Saiba-se que, na opinião do illustre Senador pelo H.io Grande, medico distincto, 
cuj-0 nome peço licença para ,decla;rar,o Sr. H.amiro Barcellos, estes illustres homens 
de Estado commetteram absurdo tão grosseiro que um estudante qualquer não 
commetteria. 

E não sómente estes illustres homens de Estado, mas jurisconsultos e publi-
cistas notaveis, e tribunaes supei;iores, no estrangeiro e entre i:tós, incorrem na 
mesma censura de S. Ex. 

Diz A. Morin : 
' " Em todos esses casos, o est!fdo de sitio resulta de um facto, que preexiste á 

sua declaração official, e é em JJS,zão desta preexistencia d'o facto motivando as 
medidas, que a jurisprudencia admitte os effeitos legaes do estado de sitio, a res-
peito dos a-0tos criminaes, que teem determinado a proclamal-o. 

Tenho em mão outra citação de Duvergier, consoante a doutrina de Morin, 
que deixo de ler para não tomar o tempo. Assim outros e outros. 

E' a doutrina da Côrte de Cmisacão, aresto de 13 de março de 1850, é a juris-
prudencia desse tribunal, o luzeirq da França, segundo se lê no seguinte topico de 
Theodoro H.einack : 

" A regra da r!)troe.ctividade qa declaração do estado de sitio nunca foi consa-
grada legislativamente, roas a Corte de Cassação, depoii;i de tel-a inaugurado em 
um aresto celebre, de que foi relator o conselheiro Rocher, tem permanecido fiel 
A doutrina, como se vê dos aresto~ ele 15 de novembro e 20 de dezembro de 1849, 
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9 de fevereiro, 13 e 16 de março, '12 de junho e 21 de setembro de 1850, 23 de janeiro 
de 1852, 30 de junho, 26 de agosto de 1859, 25 de agosto de 1871, 23 de fevereiro 
de 1873. • 

" Além disto o relator da lei de 1849 a tem formalmente approvado. 
" Seria preciso hoje um texto de lei para modificar esta jurisprudencia. • 
Entre nós,em 1892, presos diversos cidadãos, entre os quaes alguns represen-

tantes da Nação, antes de declarado o estado de sitio de então, o Supremo Tribunal 
Federal não deu provimento ao habeas-corpus impetrado pelo nosso eminente 
collega, Senador pela Bahia, e isto quando já suspenso o sitio. 

Discutida a questão na impDensa, foi esta doutrina sustentada por µm distincto 
membro desse tribunal, que é um dos nossos mais autorizados jurisconsultos. 

-O Congresso approvou esses actos do Governo, e parece não enganar-me 
dizendo que assim votou o illustre Senador pelo Rio Grande do Sul. ' 

E é de tal monta esta doutrina que, os illustre Senadores por Minas e pela 
Bahia, sabedores deste assumpto, entendem combatel.o por um artigo de lei ! 

De modo que entre quantos apreciam esta doutrina, resta o nobre ·Senador 
pelo Rio Grande, unico, isolado e só, a qualificai-o de absurdo de tal jaez, que não 
o commetteria o mais bisonho estudante ! 

E' quanto basta em resposta. S. Ex. não conhece a questão. 
Volvamos ao projecto. 
Porque em nenhuma circumstancia a acção retroactiva da lei declarato!lia 

do sitio? 
Vedando a retroactividade das leis, a Constituição tem em vista acautelar 

os direitos individuaes. Mas . sé a lei não ataca direitos e garantias, porque hão 
retroagir? 

O SR. GONÇALVES C:B:AvEs - Nem ha outras, e qual é a outra que póde haver? 
O SR. COELHO E CAMPOS - A retroactividade é prohibida, se offende direitos 

adquiridos, que são os direitos individuaes. 
O SR. GoNÇALvES CHAVES - Não se trata aqui de direitos adquiridos. 
O SR. COELHO E CAMPOS - O que eu quero dizer é que sem offensa a direitos 

individuaes, pode a lei retroagir, e retroage; é corrente em direito. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - A retroactividade a que o substitutivo se refere, 

é aquella que póde dizer respeito ás garantias suspensas, aos effeitas do estado de 
sitio sómente ; não é outra. ' 

O SR. COELHO E CAMPOS - A questão reduz-se a isto : se a lei volvendo ao pas-
sado fere algum direito, não póde retroagir ; mas se não fere direito algum, nada 
veda a retroacção. 

E' que não ha retroacção sem offensa a direitos? S. Ex. não poderia dizel-o. 
o SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - 'Por exemplo : a commoção constitua um crime, 

mas compõe-se de circumstancias, umas antes da declaração do sitio , e o.utras 
concommitant es e sub.sequentes. 

Po:vque destacar as circumstancias anteriores e elementares da commoção, 
a que se applica a suspensão das garantias? 

O SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
o s:a. COELHO E CAMPOS - Si .. Presidente, eu comprehendo que, se o facto da 

commoção é todo anterior, - se não - applica - a suspensão, nem esta haveria, 
pois que a commoção já não existia. 

Eu comprehendo que se a commoção existe ao tempo da declaração do sitio 
e se alguns agentes, que a tramaram, a abandonam, não podem ser attingidos, se 
nos termos do Codigo Penal elles por isso não soffrem pena. 

' Eu com.prehendo que se tiveramas tribunaes militares, se o processo restrin-
gisse a defesa. - que elles não conhecessem de factos anteriores á declaração do 
sitio. 

Mas, no caso de tratar-se de um só crime, como. a commoção - que existe · 
por circumstancias anteriores e concommitantes e por agentes figurando nellas 
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não vejo por que não affectar a suspensão a essas ci.rcumstancias e ·a esses'·agentês. 
( H a a;pa;rtes : ) 

E si algm~s desses agentes são presos menos legalmente antes da declaraçãe-
do estado de sitio, entendo que, feita esta declaração, a prisão se legalisa, ·se ratifica 
pela retroacção da lei. 

Salvo si se distingue as duas phases da prisão, - para relaxar a prisão illegal-; 
mas corno, si o Governo que póde prender, póde tambern· conservar o paciente na 
prisão? 

No regímen legal, preso menos legalmente alguern, se .a autoridade preenche 
as solernnidades omittidas, já não póde o juiz conceder o habeas-corpits, porque a 
prisão foi legalisada. 

Não é perfeitamente analogo· o caso de que se trata? 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Esta doutrina é perigosissirna, é até uma inversã~ 

na ordem jurídica. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Senhores, o mais que se poderia dizer é que a 

autoridade respondia pelas prisões, quando illegalmente feitas; Mas o Congresso 
assim não entendeu approvando actos semelhantes do estado de sitio de 1892, 
sendo um desses votos o do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, que oppõe-se 
hoje á doutrina, que então esposou. 

Tenho muito respeito pela Constituição, para que, contra o seu preceito, 
admitisse a retroactividade da lei, e antes mesmo della a jurisprudencia consagrav:a 
este principio tutellar. 

Sempre, .pois que urna lei ferir um direito adquirido, essa lei é inconstitucional, 
não póde subsistir1' 

Isto, porém, não se dá no caso da cornrnoção com suas circurnstancias ante-
riores e concomrnitantes, que constituem o mesmo crime a que se destina a lei, 
que declara o sitio. 1 

Destacar do facto as circuFstancias anteriores é desnatural-o porventura, é 
tornar o rernedio inefficaz por applicar-se a todo o mal, é talvez neutralizar a sua 
acção, nullifical-a. 

Supponha-se que alguern qqe não se envolve pessoalmente em urna revolução 
tenha ministrado o pessoal della, as munições, dinheiro, e quanto seja preciso. 
E' com taes elementos que a revolução é feita. Mas esse poderoso auxiliar -
conserva-se em sua casa, sem envolver-se pessoalmente na !neta. Declara-se o estado 
de sitio depois destes recursos prestados. 

Pois bem, si passar este artfgo do projecto, o Governo ficará de braços atados 
não poderá agir contra esse cidadão, pdrque a lei declaratoria do sitio em nenhuma 
circurnstancia terá acção retroactiva. 

o SR. GOMES DE CASTRO E puTROS dão apartes. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Semelhante disposição não póde subsistir. 

· Eu conjuro o nobre Senadqr por Minas a retirai-a. Si S. Ex. pretende, corno 
eu, como todos, garantir os direftos contra a acção da lei, ahi está a Constituição. 

Como, porém, o projecto I:\ão admitte a retroacção em caso algum, mesmo 
sem offensa a direitos, chega-se ao absurdo de inutilizar a propria arma confiada 
ao Governo para a restauração da ordem. (Ha ap(Jlftes.) 

Sr. Presidente .. não me preoccupa o liberalismo ou o autoritarismo. Não cor-
t ejo a popularidade, nem engro~so o Poder. Quero as cousas em seus logares : a 
ordem e a liberdade nos seus devidos termos. 

O que pretendo é o que t eem feito as constituições e leis, que conheço sobre 
o estado de sitio. ' 

Tenho lido as constituições, que veem nas obras de Laferriàre, De.reste, A.rose-
mena, e de nenhuma dellas, como de nenhuma lei regulamentar do estado de sitio, 
de que tenho conhecimento, consta disposição igual ou analoga a que ora me op-
ponho. 

Elia é inutil por um lado ... 
o Sn. GOMES DE CASTRO - Não é só inutil, é perigosa a disposição. 
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O SR. GONÇALVES CHAVES - V. Ex. concebe que haja um homem que façit 
uma revolução e se faça estranho? 

O SR. GoMES DE CASTRO - Não se põé estranho, faz tudo, mas antes de declu-
r,ado o estado de sitio. ' 

O SR. COELHO E CAMPOS - EUe terá a lei por si, confessa,rá o que fez , ma~ 

como foi antes de declarado -0 sitio, não lhe alcança a lei. 
Repito, Sr. Presidente, si é para garantir direitos, temos a Constituição . A 

disposição é inutil, e inconveniente e perigosa ao mesmo tempo por seus termos 
absolutos, incondicionaes. 

O SR. GONÇALVES CRAVES - V. Ex. ainda não disse si é preventiva Ot! repres-
siva a medida do sitio. 

O SR. COELHO E CAMPOS - O H1eu honrado amigo revela certo interesse sobre 
este outro ponto do debate. Era já meu intento abordal-o e é outro ponto da minha 
divergencia. 

O illustre Senador entende que o estado de sitio - é por sua natureza repressivo. 
Acho, porém, que é tambem preventivo, e nesta qualidade é mais util e efficaz. 

O SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Coherente é S. Ex. quando no art. 1 o cogita da 

aggressão da comm0ção effectiva e real p ar a que seja declarado o sitio, e por isso 
diz o !lortigo (M.) 

De accordo com a minha doutrina - offereço um substitutivo ao artigp, que 
não é tr!llbalho meu, mas em substancia da Camara dos Deputados, e:in projecto 
por ella adaptado em 1895. Diz o substitutivo (Lê). 

«No caso de imminente perigo por aggressão externa ou por commoção, ect. » 
diz o meu substitutivo ; e não no caso de aggressão, ou commoção, como pretende 
© projecto. 

Ahi estão caracterizadas as duas doutrinas. 
· O imminente perigo póde autorizar a declaração do este.do de sitio. E' como 

estàtuem as leis franpezas, já citadas, de 1849 e de 1878. 
Os Sra. CONÇALVEs CHAVES E GOMES DE CASTRO dão apartes. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Nem tanto ao mar, nem tanto á terra. J á disse que 

não -se póde perder de vista o bem publico-; a ordem, a liberdade, sem dem!!-sias, 
Jiberaes ou autoritarias. 

O SR. MoRAES BARROS - In media virtus - ; veritas et libertas. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Eu desejaria que V. E . explicasse como, sendo 

preventivo, pode ser retroactivo. São duas idéas, que se repugnam. 
O 'SR. COELHO E CAMPOS - Direi ao nobre Senador que ha casos em que é 

repressivo, nem podia deixar de ser, pois que a Cõnstituição o diz. Ha casos de 
prevenção, o que não quer dizer que não haja factos, circumstancias reveladoras do 
perigo imminent e da commoção. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - Então V. Ex. cahe na minha doutrina: é essen-
cialmente repressivo, podendo ter effeito preventivo. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Acho que não; porque V. Ex. deduz a prevenção da 
repressão e eu entendo que elle é repressivo e tambem preventivo, isto é, que antes de 
estalar a revolução nas ruas pode declarar-se o sitio. 

Isto professam publicistas illustres, dispõem as constituições e leis do sitio, 
resulta dos principias juridicos, que o regem. 

O SR. GONÇALVES CAMPOS - Não apoiado. (Ha varias apartes). 
O SR. COELHO E CAMPOS - Os meus hoIITados collegas me permittirão que 

justifique o meu asserto. 
Fourtanier, informando ás Camaras sobre o projecto da lei de 1849, dizia-lhes : 
« Si para declarar o Estado de sitio deveria.mos esperar que uma lucta homi-

cida ensanguentasse as ruas, e · que a guerra civil arvorasse sua odiosa bandeira, 
maldiríamos a imprevisão da lei, que encadeando nossas vontados, nos impozesse 
o dever antes de obrar, de presenciar impotentes a realização das mais desoladoras 
calA.xµiclades publicas... Quem poderii;t . desconhecer que qUErndo essas crisei:i vão 
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produzir-se, é mais político e mais prudente prevenil-as pela promptidão e energia. 
das resoluções , que ter que reprimil-as pela força das armas? » 

Sobre esta doutrina foi calcada a lei de 9 de agosto de 1849. 
A lei de 3 de abril de 18'78 modificou-a, é verdade, mas sem t irar o caracter 

preventivo, quo tem o sitio. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - A lei ue 1878 revogou a de 1849. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Modificou, e não revogou. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - V. Ex. veja a discussão do projecto e a proposta 

feita, em que a questão do imminente perigo foi completamente debatida; e eli-
minou-se isto, que tinha sido conservado em 1849 por causa dos movimentos socia-
listas de janeiro e de julho de 1849. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Eu confesso a modificação; por que em vez do 
imminen,te perigo para a segurança interior, ou exterior, da lei de 1849, exige a lei 
de 1878 o imminente perigo resultante da guerra estrangeira, ou da insurreição 
armada. ' 

Sempre o imminente perigo ; sem que, pois, elle seja ainda effectivo e actual. 
Ahi a differença caracteristica. (Trocam-se apartes entre os Srs. Gonçalves Chaves, 
Gomes de Castro e outros. 

E' a jurisprudencia na Inglaterra e nos Estaos Unidos; á juízo de todos os seus 
jurisconsultos e publicistas a suspensão do habeas-corpus é uma faculdade preventiva 
concedida ,especialmente para evitar os perigos. · 

E' um facto resolvido pela legislação e jurisprudencia americana, diz um publi-
cista, que a ameaça do perigo imminente importa tanto como o facto mesmo para 
o exercício desta faculdade. 

Já li, que na discussão da lei de 21 de outrubro de 1878, na Allemanha,sobre o 
seu art. 28, quf3 lhe dá caracter preventivo, dizia o Deputado Bamberger, no 
Reichstag : « Faz-se entre nós1 antes da catastrophe, o que outros imprevidente-
mente fazem depois », e não conheço paiz, onde assim não seja ; onde se espere a 
revolução na rua para então cqmbatel-a por medidas excepcionaes. 

O SR. GONÇALVES CHAVES.- Ahi está a nossa Constituição, que falia da aggres-
sí1o, da conimoção. · 

O SR. COELHO E CAMPOS -- A Constituição diz : exigindo a segurança publica 
em caso de aggressão, ou comrpoção ; o que não exclue o iminente perigo, que se 
equipara ao facto. 

Tambem a Constituição 4-roericana permitte a suspensão do habeas-corpus, 
~xigindo a segurança publica nq caso de rebeUião ou invas.ão. 

E Lincoln suspendeu o ha~eas- corpus em Indiana e outros Estados onde não 
havia rebellião. , 

O mesmo se passou no terµpo de Pitt, em Inglate~ra, suspenso o habeas-cor-
pits durante oito annos sem rebellião, sem aggressão effectiva. 

Na Prussia, a lei organica de 4 de junho de 1851, faz declarar o estado de sitio 
no caso de insurreição actual ou imminente, segundo Reunack. 

A Constituição do Mexico d!õclara o sitio pela aggressão - commoção, ou outro 
perigo de segurança publica. 

A Constituição do Equadm• faz tambem declarar o sitio no caso de commoção . 
ou receio della. 

Assim se entende e pratica no Chile , na Argentina, Bolívia, etc. 
Entre nós, a parte os facto~, , assim se fez no sitio de 1891 - de 1892, na proro-

gação de 1894. 
E' a pratica geral ; o que I).ão quer dizer que hajam conspirações de gabinete. 

N ão; é preciso o facto, actos e~teriores reveladores do p erigo. (Apartes. ) 
E como não ? O que é o ei:1tado de sitio, sinão uma situação intermeelia entre 

a paz e a guerra, pois que se n ij.o é o estado de paz não é já o estado de guerra? 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Mais proxima da paz ou da guerra? 
O SR. CoEr,Ho E CAMPOS - Disse que é uma situação intermedia, isto é , uma 

situ ação ele grave ameaça, de ·iminente perigo, em que se eleve evitar a gue1•ra para 
restaurar a paz. 
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E' o que a lei organica regulamentar do art. 31 da Constituição de Hespanha., 
denomina estado de prevenção e de alarme, para differençar do estado de guerra., 
ou lei marcial. 

E como as medidas de defesa devem ser consoantes ao mal a combater ou 
evitar, está claro que no estado de sitio essas medidas são de caracter policial, da 
alta policia politica, medidas politicas se quizerem, e portanto não de ordem juri-
dica, como aqui se disse. 

E ' o illustre Bluntschly que o diz, com a autoridade que tem,bem que o honrado 
Senador por Minas não se lhe mostre affeiçoado, á meu ver, sem razão. 

O SR. GONÇALVES CHAVES -' Não , o acompanho nas doutrinas em que elle é 
infenso á nossa ConstituiÇão. 

O SR. ·COELHO E CAMPOS - Com offensa da Constituição, eu tarobem não 
acompanho; roas quando Bluntchly diz que não pertencem á ordem jurídica a alta 
policia, as medidas politiC!!S, eroitte um principio verdadeiro, a que não se oppõe a 
Constituição. 

O SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. GOMES 'DE CASTRO - E' um allemão que passou na Suissa toda a sua 

vida, e a Suissa nunca foi favoravel ao despotismo. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Senhores, a prova de que o estado de sitio não 

pertence á ordem jurídica é que, cousa sabida, elle não julga nem condemna. 
Erro, grave erro, foi sustentar-se no Dim·io Offecial por parte do Governo, em 

1892, que as medidas do sitio, a detenção, o desterro, eram penas. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Não fui eu. 
O SR. COELHO E CA>MPOS - V. Ex . não 'é capaz de tal dislate. O estado de sitio 

não julga, não condemna, evita o perigo, combate a desordem, embora por medidas 
repressivas. 

A repressão neste caso é medida política ou de alta politicia. 
Ora, a policia, se póde ser repressiva é mais que tudo preventiva. 
(Ha apartes). 
E' um equivoco do illustre Senador deduzir a natureza repressiva do estado 

de sitito de sua similitude com a defesa individual, que suppõe sempre um ata-
que effectivo, actual, que legitime a repulsa, a defesa. · 

'Este simile, não existe, póde haver certa analogia ; mas o facto não é o mesmo, 
nem o direito, que o rege-. 

O S:R. GONÇALVES CRAVES - Esta doutrina não é minha; são publicistil.s 
modernos, que a sustentam, e entre outros, Majorana 

O SR. COELNO E 0AMPOS - R espeitavel autoridade, Majorana ! mas sua ob-
servação não é completa. 

Comprehende-se p&que a defe11a individual suppõe a aggres~ão, o ataque 
effectivo e actual ; é que sinão é actua,J, se ha apenas ameaças por mais graves, se 
ha um perigo imminente - póde se recorrer ás providenoias da lei, á autoridade, 
e esta affastar e repellir o perigo. 

Mas, se é o Governo, a Nação ameaçada, se vê imminente o perigo, a quem 
rt;icorrer para sua defesa? - A ni.nguem. 

, E se os meios ordinarios são insufficientes ante o perigo imminente, porque não 
declarar logo o estado ele sitio? Por quem esperar? 

Pelo que, a defesa individual começa-se, a aggressão é actual; a defesa social, se 
o perigo é imminente, sem ataque p ositivo. · 

Esta situação soei.ai acha seu símile na situação do individuo quando fortemente 
ameaçado, sob a imminencia do perigo, e que recorre á autoridade publica. As 
medidas da autoridade são de prevenção, de policia. 

De prevenção, de pol'icia, são tambem, em geral, as medidas excepoionaes do 
estado de sitio se em i.mroinente perigo a ordem social por commmção intestina, ou 
aggressão est,ra.ngeira. As medidas devem ser correspondentes ao fim a que se desti-
nam. 

Estes os fundamentos do meu substitutivo apresentado ao do honrado Senador 
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por Mi.nas, ~odificando-o quanto ao momento d~ declaração do sitio, quando ha 
o imminente perigo, e não sómente quando já a revolução na rua. (Ha varioB apÇlll"-
teB). 

Ve-jamos outros pontos, sobre que tenho duvidas. 
E' um destes o disposto no art. 6, que reza : (Lê). 
Isto quer dizer que suspenso o estado de sitio, cessam as medidas, detenções, 

d esterros, etc. 
O Senado· conhece os dous systemas a respeito : um, como dispõe o projecto, 

consagrado no accordão de 16 dé abril deste anno pelo Supremo Tribunal Federa!, 
doutrina brilhantemente sustentada pelo illUf!tre Senador pela Bahia : outro syste-
ma adoptado pelos poderes publicos em diversas oportunidades e pelo qual, mesmo 
suspenso o sitio, podem continuar as medidas até o voto do Congresso. 

Si bem já tiv.esse opinado pelo segundo systema, acho ambos os systemas 
incompletos e que da fusão delles, pela applicação dos princípios cardeaes d.o sitio, 
se chegará á solução constitucional. 

Mas, como? Repetirei o que já disse desta tribuna. 
Bluntschli,escreve no seu Direito Publico Geral, que as medidas do estado de 

sitio teem os seguintes limites naturaes : 1°, que ellas devem ser proporcionadas 
ao fim a attingir; 20, que cessando o perigo, cessem as medidas; 3°, que sejam pro-
visorias, etc. 

Estes limites são consagrados no art. 80 da Constituição, como bem compre-
hende o illustre S11nador, que destas cousas sabe mais do que eu. 

A proporcionalidade é inherente á defesa, e a medida do sitio é defesa. · 
A cessação das medidas está na determinação do prazo, porque o prazo é o 

tempo presumido do perigo, e cest1ando o perigo não teem razão de ser as me-
didas ... 

Pois bem : o systema do pr9jecto attende ao prazo, mas não attende á propro-
cionalidade. O systema contrario tem a intuição da proporcionalidade, mas não 
attende ao praso. 

Em meu conceito o projec~o consagra um principio verdadeiro, quando faz 
cessar as medidas pela suspensão do sitio ; mas não attende á proporcionalidade 
pelo modo amplo, porque é decl~trado o sitio. 

Figure-se o estado de sitio df'l abril de 1892; declarado por tres dias, e tomadas 
certas medidas, como detenções, desterros, foi levantado, continuando, entretanto, 
as µiedidas. 

Si cessassem estas logo apóf,1 o terceiro dia, restituídos os presos e desterrados 
a e,sta Capital, não seria a prese~1ça delles uma ameaça á segurança publica, e por-
tanto o sitio por tres dias insufffciente, e não proporcionado ao fim a attingir? 
E se para attender ás exigencias da segurança, se prolongasse o sitio por mais tempo, 
por mezes, por exemplo, quando, no terceiro dia a cidade estava em paz, não seria 
injusto conservar a grande população desta Capital sob a pressão do estado de sitio, 
só para que não voltassem os pr(lsos e desterrados ; e não é manifesto o excesso, a 
desproporcionalidade das medidas em relação ao fim a attingir? 

Pois, para evitar a presença de alguns pertubadores nest.a cidade, seria licito 
conRervar toda ella, toda sua população, em estado ele sitio, quando aliás já resta-
belecida a ordem? 

(Apartes dos Srs. Gonçalves Chaves, Gome.s de Castro e outros.) 
Sr. Presidente, discutidor de boa fé, eu não illudo as questões. Eu sei, que, sus-

penso o estado do sitio, devem ps implicados ser submettidos aos tribunaes. E' o 
direito, é a regra ; ma-s este direito, esta regra nem sempre dão resultados em relação 
ás exigencias da segurança publica. E é por isso que o systema contrario, para não 
conservar uma população pacifica sob o estado de sitio, para que não voltem os 
perturbadores ao seio della, não faz cessar as medidas, suspenso ,o sitio. 

Comprehende-se a ordem a1neaçada, o perigo imminente sem haver um crime 
caracterisado e, neste caso entregar os suspeitos aos tribnnaes, não será pol-os na 
rua com prejuízo da ordem? 
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A policia por mais vigilante em certos casos, póde não eVitar o risco, o perigo 

da presença de individuos de valor, preponderantes sobre a população. 
E quando crime houvesse, ou tentat,iva delle, crimes politicos, em geral sem 

a nota de perversidade e effeito muitas vezes da diversidade de opiniões, os tribu-
naes por vezes complacentes, não fazem a repressão necessaria. 

O SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. COELHO E OAMPos - Na Inglaterra alei de 2 de março de 1881 permitte 

ao lord logar tenente prender sem processo por determinado tempo os suspeitos 
de conspiração. 

Porque? Não é a Inglaterra a terra classica das garantias e da liberdade? Sua 
policia, sem superior, não é um modelo a imitar-se? Seus tribunaes afamados por 
seu saber e integridade? Por que, não obstante, essa lei de 1881? 

Não é que o bom senso inglez se convenceu de que casos ha em que medidas 
politicas, policiaes e preventivas garantem mais os interesses da ordem que proces-
sos immediatos? 

O SR. GOMES DE CASTRO - Ha quantos annos não ha suspensão de garantias 
na Inglaterra 1 

O SR. COELHO E ·CAMPOS - No presente seculo mesmo tem havido: E basta 
lembrar a situação da Irlanda, ha bem poucos annos. 

O SR. GONÇALVES ORA VES - V. Ex. sabe que a legislação da Irlanda é especial, 
é uma especie de pequeno estado de sitio na Allemanha contra o socialismo. 

O SR. GoMEs DE CASTRO - Na Inglaterra ha estado de sitio quando é preciso. 
Gs Srs. VICENTE MACHADO MoRAES BARROS E GoMEs .DE CASTRO dão apartes. 
O SR. GOMES DE CASTRO - Na Inglaterra tambem se declarou á imprensa, 

que não se admittia que ella desse noticias sobre taes e taes factos, e ella obedeceu 
immediatamente. 

O SR. GONÇALVES CHAVES - V. Ex. está citando um facto que precisamente 
justifica a minha doutrina. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Eu disse, Sr. Presidente, que a razão da lei ingleza 
de 1881 era que, medidas políticas, preventivas, excepcionaes, em determinadas 
circumstancias, são mais efficazes que processos ordinarios. 

Isto quer dizer que a entrega dos suspeitos aos tribunaes, logo que suspenso 
o estado de sitio, para que, por causa delles não fique a população com as garantias 
suspensas, nem sempre é o melhor alvitre para as exigenoias do momento. O affas-
tamento de taes individues, o seu desterro por certo tempo, ás vezes dá melhor 
resultado. Mas isto não póde dar-se fóra do estado de sitio, e manter o estado de 
sitio só por isso', quando o legar <;istá em paz, é medida que, por excessiva, não 
guarda a proporcionalidade em relação ao firo a attingir. Isto, pelo modo amplo, 
incondicional por que, entre nós, se declara o estado de sitio ; ·suspensas todas as 
garantias para toda a população durante o sitio. 

Como amoldar o systema do projecto ao principio de proporcionalidade? 
A meu ver, este desideratum depende de limilitar na lei as garantias, que podem 

ser suspensas ... 
O SR. GOMES DE CASTRO - Sim ; isto é que é uma necessidade. 
(Cruzam-se outros apartes entre os. Srs. Vicente Machado, Gonçalves Chaves e 

Gomes de Castro.) 
O SR. PRESIDENTE - Attenção ! Quem está com a palavra é o Sr. Coelho e 

Campos. ' 
.. Q SR. CoELH0 E CAMPOS - E' preciso que SEl declare quaes as garantias que 

ficam suspensas, e sobre que crimes sómentte recahe essa suspensão. 
De modo que os que não forem suspeitos do crime ou crimes sobre que sómente 

se dá a suspensão das garantias, não soffrem·, não teero que receiar o estado de 
sitio. . 

Eis a proporcionalidade da medida ao fim a attingir. E coroo ha, um prazo' 
determinado, expirando este, cessam as medidas. 

O SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
DOCUMENTOS PARLAMENTARES, - VOL. V, 26 
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~ O Sn. COELHO E CAMPOS - E' corno se procedia no "tempo do irnperio. A lei 
0

de 22 de set.embro de 1835 ·qua.nto ao Pará, suspendia algumas garantias sómente 
para que fossem pr.esos por seis rnezei;>, sem processo, os réos de conspiração, sedi-
ção, resisiencia e homicídio. 

Por. lei de 1836 foram do mesmo modo suspensas as garantias por um anno 
no Rio G1·ande .do Sul. E assim tam}?ern por uma lei de 1842 foram suspensas as 
garantias em S. Paulo e Minas Geraes. 

O Sn. MoRAES BARROS - . E' o systema da Constituição do Imperio. 
O Sn. COELHO E CAMPOS - E' o systema do tempo do Iinperio, parfeitamente 

adaptavel ao regímen actual, porque é o modo de attender ao principio da propor-
cionalidade, que. é capital, substancial no estado de sitio. 

O SR. GONÇALVES CRAVES dá um aparte. 
·O SR. COELHO E CAMPOS --,- Neste ponto defendo uma idéa libera.J, a que se 

oppõe o Iibera!fsmo de meu illus_tre collega. 
E' um complemento do systerna do projecto, urna necessidade delle para que 

não falte a justiça da proporcionalidade. 
E' o systema da lei ingleza citada, de 1881; fazendo prender sem processo os 

suspeitos · de conspiração. · 
Dizia Montalivet, lVIinistro .do Interior em França, que o estado de sitio só 

devia affectar o crime de conspiração. 
A Constituição do Equador não admitte a suspensão da Constituição sinão 

a respeito dos suspeitos de conspiração. 
A Constituição de Venezuela faz suspender mais ou menos garantias, segundo 

a maior ou menor intensidade do perigo. · 
O SR. GONÇALVES CRAVES - Não serve de modelo. 
Ü SR. COELHO E CAMPOS - Acho que serve, porque consagra um principio 

eminentemente jurídico. 1 

Parece que o honrado Se11ador não entendeu bem a importancia da medida 
que indico para completar o s;rstema do seu projecto. Apresentarei uma emenda 
neste sentido, para ser collocado substitutivo da disposiçã_o segundo a qual a lei 
do sitio em nenhuma circumst1mcia tem acção retroactiva, que proponho se sup-
prirna. 

Se conseguir esta suppres~ão, por inutil e perigosa a disposição, fica em seu 
Jogar o principio liberal e justo da proporcionalidade, a que o projecto não attende. 

E' determfuando a respeitq de que crimes ou de que réos ou suspeitos sómente 
tem Jogar a suspensão de garai;ttias - que se firmará o principio da proporcionali-
dade. · 

O SR. G-ONÇALVES CRAVE!\ - Isto inver~e a noção do estado de sitio, desde 
que se reduz a pessoas. 

O SR. COELHO E CAMPOS - Reduz-se a pessoas que por qualquer modo se 
involvem no facto ou crime qull determina a suspensão das garantias. 

O SR. GONÇALVES CRAVE~ - Não se trata de crimes; trata-se de uma com-
moção, 

O SR. COELHO E CArrios ~- A commoção, no caso do sitio - é um crime, ou 
resulta de um crime. (Ha dive.r11os apartes.) 

Não esperava esta reluctaµcia. do illustre Senador contra uma idéa eminente .. 
mente liberal, justa, praticadtjl. em algu~as nações ,e entre nós, no regimen do 
Imperio. 

S. Ex. reflectirá sobre o caso e verá que o seu projecto melhora - com a 
emenda, que apresento. Sem a; emenda - nunca haverá a . proporcíonalidade nas 
meclidas do. sitio - falta grave1 porque infringe um principio fundamental. 

A reunião extraordinaria \lo Congresso, 30 dias depois de declarado o estado 
de sil;io, disposição do art. 8 d q projecto, (sou da opinião do honrado Senador por 
Minas, o Sr. F. '.Penna) acho di~ensavel. 

. Acho dispensavel, não só :gelos fundamentos adduzidos pelo illustre Senador 
a quem me refiro - como p e:la emenda que açabo de indicar quanto ao modo 
restricl;o e limitado da declaração do sitio. 
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Eu roe explico : 
Como disse o illustre Sr. Feliciano Penna, não só haverá difficuldade na reunião 

-pelas distancias e falta de communicação para alguns pontos - coroo a muitos 
será penoso voltar logo e logo do seu demicilio, onde ha pouco chegaram. 

Não é sómente isto. - S. Ex., espirito sensato feriu bem o ponto da questão, 
considerando a inefficacia da reunião extraordinaria do Congresso, visto como ae 
a maioria apoia o, Governo o acto será approv,ado, embora seguido de algu,ma 
amnistia, como succedeu em 1892, por motivos que não são ignorados. 

Se o Governo tiver contra si a maioria, difficilmente será o seu aéto approvado, 
mesmo quando proc.edente. (Ha apartes.) 

Não vimos duvidar-se da legalidade do estado de sitio de 1897, e insinuar-se 
e dizer-se mesmo que em todo esse facto de 5 de novembro só havia um criminoso, 
que era o Sr. Dr. Prudente de Moraes ! ? Isto na tribuna, na imprensa, coroo li no 
Republicano e na Fedemção, orgãos da opposição na Bahia e no Rio Grande do Sul ! 

Com taes praticas ou habitos o que adeantaria a reunião extraordinaria do 
Congresso? 

E essa desnecessidade mais se accentua, si se considera que pela emenda que 
apresento, limitativa da suspensão das garantias, em si, e quanto aos factos de sua 
incidencia, a poucas pessoas affectaria o estado de sitio, e póde bem amparal-as 
o· Poder J udiciario, contra as demasias do Governo, até que em sua reunião ordi-
naria, o Congresso conheça da declaração do sitio, e das medidas tomadas em con-
sequencia. 

Nesta conformidade apresento uma emenda suppressiva dos arts. 8º e 9º. 
Caso não seja ella approvada, seja, pela menos, suppresso o disposto nos §§ 50 

e 6º do art. 8º. 
Estes paragraphos dispõem que, não conhecendo, ou antes não resolvendo 

qualquer das .Camaras sobre o estadÓ de sitio, no prazo de 20 dias da sua apresen-
tação, em cada uma dellas, fica o sitio suspenso i;pso-facto. 

E' o que ha de succeder sempre que a roinoriâ não contar suspender o sitio 
pelo numero de votos; abatem-se, não haverá Casa e fica suspenso o sitio. Isto suc-
cederá ·fatalmente. E assim a minoria é que faz a lei. 

Uma inversão, um absurdo l 
O abuso desta disposição será maior que o inconveniente da demora, que com 

ella se pretende remover. 
O S:a. GONÇALVES 'CHAVES dá um aparte. 
O S:a. COELHO E CAMPOS - Felizmente assim já opina o illustre autor do pro-

jecto, ·que consente na suppressão, que proponho. 
O·S:a. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O S:a. COELHO E CAMPOS - Dê V. Ex. razão diversa da que tenho para a sup-

pressão, não seja esta a du'\lida, corotantq que desappareça a disposição de que 
se trata. 

Outra disposição que, ou· eu não entendo, ou não se justifica, é a do art. 10 
e § 1, segundo o qual, as deliberações do Congresso, embora não impliquem a eris' · 
tencia de abusos nas medidas de excepção, não extinguem, todavia, a acção parti-
cttlar e publica perante o Poder 'Judiciario, relativamente aquellas medidas. 

•Não acho claro o alcance desta disposição; não o percebo mesmo. 
Ahi se diz que a deliberação do Congresso, embora nãb implique abuso, o que · 

quer dizer quando não houve abuso, não exclue a responsabilidade. · · · 
Como? se pela Constituição, art. 80 § 4º, só ha responsabilidade pelo abuso? 
O S:a. GONÇALVES CHAVES - E' o seguinte o·pensamento : Supponhamos que 

o Congresso entende que os factos praticados pelo Poder Executivo ou pelos agentes 
responsaveis, não implicam abuso... ' 

O S'R, CoIDLHo E CAMPOS - E os approva, portanto. 
O S:a. GoNÇàLVES CHAVES - Sim, senhor ..... Diz o projecto que esta delibé-

ração do Congresso não é sentença, que obste, a reclamação perante os tribunaes 
da indemnização civil ou responsabilidade criminal. 
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:!; O SR. CoELJIO E CA.Ml'OS - Portanto, se o Governo ou seus agentes prenderam, 
desterraram, nos limites de suas fa~mldades, e o Congresso approvar estes actos, 
ainda estão sujeitos á responsabilidade civil e criminal. 

O Slt. GONÇALVES CHAVES - Não ha abusos politicamente, a juízo do Con-
gresso. · 

O SR. COELHO E CAMl'OS - Então si são approvados os actos do sitiO do Pre-
sidente da Republica, póde não obstante, ser este ·responsabilizado? ·(Fla varioB 
apartes.) 

· E, como a approvação dos actos do Poder Executivo importa a dos seus agentes, 
approvados estes actos, podem os agentes ainda,ser processados? 

O SR. MoRAES BARROS - A approvação quer dizer que não ha responsabili-
dade política. · 

O ·SR. COELHO E CAMPOS ·- Mas se a Constituição dispõe que a autoridade só 
é responsavel pelos abusos que commetter no estado de sitio? 

Então o acito que pelo Congresso foi approvado, e como tal não abusivo, póde 
sujeitar seu autor a responsabilidade pelo Poder Judiciario? 

O SR. R·AMIRO BARCELLOS - V. Ex. permitte que eu figure uma hypothese 
para esclarecer o assumpto? Um individuo é preso mas na prisão soffre um castigo 
material, que lhe é imposto, por odio, por exemplo. 

O acto da prisão, que é acto politico é approvado pelo Congresso, mas quanto 
ao castigo material, o individuo póde if aos tribunaes reclamar contra elle. 

O SR. COELHO E CAMPOS - De perfeito accordo ; mas não é isto o que não se 
diz no projecto. 

O SR. GoN~ALVES CHAVES - Como não se diz? 
0 SR. COELHO E CAMPOS - Diz o artigo (lê) : 
u o· projecto suppõe resppnsabilidade civil e criminal pelos actos mesmos que 

o Congresso approvou ; isto é os actos, que pela lei a autoridade podia praticar nos 
limites de suas faculdades ex~1·aordinarias. · 

Si á proposito ou por ocpasião destes actos legaes, si commettem crimes, na 
a'pprovação do Congresso, nãp póde estar, não está a approvação, destes crimes. 
Isto eu comprehendo, mas su~eitar á responsabilidade pelos actos approvados pelo 
Congresso, quando a Constit~ção só faz responder pelos abusos, acho estranho. " 

O SR. GoNÇALVliJS CHAVES - Considere V. Ex. que, em vez de prisão, ou e~ 
vez de desterro, ha, por exe;rnplo, o degredo ; vamos figl1rar esta hypothese ou 
aquella em que, em vez de prjsão para logar não destinado aos réos de crimes corn-
muns ha prisão em Jogar destD:taclo aos· réos 'de crimes communs, Ç) Congresso approv~ 
os actos ... está sellada a respqnsabilidade? · 

O SR. COELHO E CAMl'os ~ Mas não é isto o que está no artigo. 
O SR. GQNÇALVES ÜHAVEF! - E' o que está ahi. 
UM SR. SENADOR - A qu;estão é de redacção, deve ser mais clara. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - E u sei que o Governo e seus. agentes r(lSJ?ondem 

pelos. crimes, que praticarem a proposito, ou á s_ombra dos actos, que lhe são per-
ruittidos, porque estes crimes o Congresso não os approva. 

Por exemplo : si a p,ropqsito de uma buaca domjciliaria se praticam damnos, 
furtos, violação . do pudor etc. 

O Congresso approva a _ busca mas não os crimes. Pela busca que é o acto 
approvaao não ha responsabifdade alguma, 

Dispondo, porém, o pro~ecto que as deliberaçõe,s do Congresso, embora não 
impliquem a t-qsos, não extin~em a acç,ão perai;ite os tribunaes, parece quti ainda 
ha :responsabilitj.ade pelo_s act~ll• approvados. Isto nij;o póqe ser. 

O i:lit. GONÇALVES CHAVll/S - O pensamento é este : embora a deliberação do 
Congresso não denuncie abus<1, não mencione abuso. (Ha outros ap.artea.) 

.O i:>R .. COELHO :ii; CAMl'OS ~ Para não tpmar o tempo deixo dti ler uma pagina 
luroinosa de Theodoro Reinach sobre a mattiria em questão. Elle diz que se o Go-
verno declara o sitio fóra dos casos legaes soffre a responsabilidade por esse acto e 
as medidas consequentes, todp.s nullas. Se porém o sitio é declarado simplesmente 
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mal a, proposito, ' -a juizo do Congresso, o acto é legal, e não ha responsabilidade 
pelas medidas toJ)'.ladas. 

Isto quer dizer que, pelos actos approvados não ha responsabilidade ; sim 
sómente pelos crimes praticados a proposito ou á sombra desses actos. 

Si é este o pensamente do artigo, o meu illustre amigo ha de confessar que a 
redacção deve ser outra. (Ha ap111rti;s. ) 

Tambem não posso estar de accordo com o artigo do projecto, que faz depender 
de ·sancção o acto do Congresso, que declara o sitio. 

Quanto á approvação ou suspensão, de accordo ; porque ha já uma proposta 
do Poder Executivo de que o Congresso toma conhecimento. 

O SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. CoELHO E CAMPOS - Sei que o honrado Senador tambem combina com 

o que propollho. 
Era pela doutriha do projecto - o meu distincto amigo ex-Senador Coelho 

Rodrigues, como o é o nosso illustrado collega Senador pela Bahia. 
Mas não só porque penso que os actos legislativos, isto é, as leis devem t er 

sancção, como porque o Poder Executivo como guarda, responsavel pela segurança 
publica, deve ter opinião a respeito, acho necessaria, indispensavel a sancção no 
decreto legislativo que declara .o sitio. (Apoiados.) 

Ha ainda no projecto a importante ·questão das immunidades parlamentares 
no estado de sitio, sobre a qual fez luminoso discurso o nosso distincto collega, 
Senador pela Parahyba. 

O SR. Ar.VARO MACHADO - Muito obrigado. 
O SR. COELHO E CAMPOS - E' uma questão sempre debatida, e nunca resolvida, 

aqui, como em toda parte. Não vejo fundamento para as conversões feitas neste 
recinto; quando não vi ainda apresentar-se razão que já não fosse conhecida. Os 
meus passos são mais demorados, ando mais de vagar, e por isso m!l.ntenbo-me, 
como d'antes; entendo que se tanto exige a segurança da Patria, não será estorvo 
a prerogativa do representante. · 

Ha nesta questão, dois princípios fundamentaes : as immunidades, e a suspen-
são das garantias para a salvação publica. Ambas perfeitamente justificaclas no 
org~smo constitucional. 

As immunidades, para a liberdade da funcção legislativa. A salvação da Patria 
- a suprema aspiração. .. 

Mas se collidem as immunidades e a salvação publica, como resolver? Qual 
deve preponderar? 

Respondem todas as nações constitucionaes representativas, que estabelecem 
as immunidades e ao mesmo tempo a suspensão das garantias em caso de perigo 
da Patria, não resalvando ,as imrounidades se tanto exige a segurança publica.. 

Só o Chile, o Ohile sómente, é que, por disposição expressa de sua Constituição, 
isenta do sitio as immunidades. As mais nações nãõ ; e em todas ellas, declarado 
o sitio, attinge elle aos representantes. Ha protestos, reclamações á.~ vezes atten-
didas ; mas a verdade é esta. 

O que isto quer dizer senão que na collisão prepondera o principio da segu-
rança publica? 

Si assim não fôra, então como o Chile, as mais nações teriam feito expressa 
resalva das immunidades durante o sítio. Mas tal não fizeram, e nesta conformi-
dade procedem os seus governos, embora com os protestos do costume. 

Nossa Constituição não imitou a do Chile, e antes está na regra geral, e coroo 
tal tem sido entendida e praticada. 

E como não? Não são suspensas pela declaração do sitio as garantias consti-
tucionaes? 

O que são estas garantias a que allude a Constituição? 
Todas, todas as individi:taes e politicas? Sómente as indíviduaes? aquellas 

sómente atinentes á suspensão do habeas-corpus? 
São questões, sempre suscitadas e não resolvidas, aqui, como em outros paízes . 

/ 
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Com Bluntschli, Manoel Montt e outros publicistas eu tenho poi: comprehen-
didas no art. 80 da Constituição, todas as garantias, cuja suspensão fôr necessar.ia 
á segurança da Patria, individuaes ou políticas. ' 

Dahl vem que entre nós, como nos outros paizes não se tem respeitado as 
immuuidades no estado de sitio. 

Assim em 1892, 1893 e 1897. Salvo se o Congresso as resalva na lei, como na 
prorogação do sitio em 1894. 

O sitio de 1892 ªPI?rovado pelo Congresso. No sitio de 1893 foi rejeitada uma 
emend·a resalv.ando as immuuidades e a<1sim no. sitio de 1897 . . 

De modo que nossa pratica tem sido esta : as immuuidades são respeitadas se 
a lei do sitio as resalva e:xpressamente. Do contrario, .não. 

(Ha diversos apartes ). 
Eu acho que o melhor é que as cousas fiquem como tem sido. Esta innovação 

sem fundamentos novos e, sob a impressão do ultimo sitio, não me parece. oppor-
tuna . · -

O S.a. MoRAES BARROS dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Póde o Congresso r~salvar, ou não, as immunidades, 

ao declarar o sitio? Póde, e se o tem feito. · 
E esta doutrina parece acceita pela Côrte Suprema de Buenos-Ayres, quando, 

no caso do senador Leandro Alem, tendo o juiz da secção declarado que o Con-
gresso autorisou a prisão desse senador, a côrte contrapoz-se dizendo que essa 
autorisação não foi expressa. 

o SR. RAMIRO BARCELLOS - A Constituição nao dá ao Congresso o porler de 
despir-se de qualquer de suas funcções. 

O SR. COELHO E CAMPOS - E' questão que não quero debater. Mas quanto ás 
immuuidades o facto prova o contrário. 

UM SENADOR - Fica, Pfrtanto, o Poder Executivo armado da faculdade de 
eliminar os seus juízes, pren~endo-os .. desterrando-os ! ! 

O SR. COELHO E CAMPOS - E' este um argumento estafado ; nunca constou 
que em nosso paiz tal fizesse o Poder Executivo para affastar os. membros do Con-
gresso, do conhecimento dos seus aotos. · 

(Trocam-se os apartes). 
O SR. RAMmo BARCELLOS - Nós aqui representamos a vontade nacional. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Mas si no seio do Congresso estiverem os conspi-

radores e pelos actos destes é que o governo declara o estado de sitio, como serem 
juízes destes actos os propios yéos? 

O SR. RAMmo BARCELLO\) - E si o autor da revolta for o Presidente da Re-
publica? 

O SR. MoRAES BARROS - Ahi só a revolução. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Veja-se o contrasenso, o absurdo, ou pelo menoa 

a difficuldade da solução, que resalva immuuidades. 
Os réos podem, por suas immunidades, condemnar, sem responsabilidade, o 

Presidente da Republica, porque declarou o sitio contra elles ! 
O Presidente da Republicp. para manter a segurança publica, não póde prender 

representantes conspiradores, embora legalmente responsavel por abusos, que 
commetta ! 

(Trocam-se os apart!J8.) 
Eu fico onde estava; não vejo motivo para a conversão de tantos que votaram 

sempre diverso do que votam agora. 
Só por uma reforma, ou iI).terpretação constitucional se firmará o principio das 

immunidades no estado de sittº-
Não apresento, porém, emenda ao projecto, desde, que, por grande maio~ia, 

o Senado manifestou-se pelas i,rnmunidades em votação nominal. 
O que deixo exposto, nãq é, a discussão da materia ; é, quando muito, uma 

declaração de voto. 
(Ha apartes.) 
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Minha ultuna observação, Sr. Presidente, é sobre o artigo que declara nullas 
de pleno direito as eleições sob o estado de sitio, disposição modificada pelo nobre 
Senador pela Bahia que vedou a eleição nos lagares onde ha o sitio. 

No fundo - o pensamento é o mesmo : tanto faz prohibir a eleição, como 
declarar.a nulla de pleno direito. 

Entendo, porém, que o melhor é deixar coroo está. 
O SR. GONÇALVES CHAVES - Sim, deixemos como está. 
O SR. COELHO E CAMPOS - Assim já pensa o mesmo autor do projecto. 
Se a situação do sitio póde influir na eleição, fique ao poder verificador apre-

cial-a, e annullal-a, se for preCiso. 
E' menor o inconveniente que aquelles que podem resultar da doutrina opposta. 
Assim se praticou nos Estados Unidos. Lincoln reeleito e o Congresso renovado, 

suspenso o habaes-corpus. No Chile, na Argentina, entre nós. 
Em, França, li na obra de Reinach, que um ministro do Interior declarou ter 

sido 'prorogado o sitio para que certa eleição corresse coro serenidade ! ( Ha apartes). 
Vou terminar, Sr. Presidente, observando, que, nesta materia, por sua natureza 

excepcional e difficil, não são admissíveis soluções radicaes, absolutas ; e o criterio 
a seguir está em ver o que cumpre fazer com a menor somma de inconvenientes. 

Razão tinha o illustre Danoso Cortez, quando escreveu, que se uma lei sobre 
o estado de sitio é de todo ponto necessaria ; todavia uma. boa lei a respeito é de 
todo ponto impossível. 

Retirando-me da tribuna, se procurei manifestar-me, como penso, não é sem 
pezar que divirjo de collegas, que respeito e preso coroo os illustres representantes 
por Minas e pela Bahia. 

A' SS. EExs. as minhas desculpas. (Muito bem, muito bem. O orcu:lor é cumpri. 
mentado.) 

São lidas, apoidas e postas conjuntamente em discussão as seguintes emendas : 
Ao art. 1° principio. Substitua-se pelo seguinte : 
Ai·t. 1°. No caso de imminente perigo por aggressão estrangeira ou grave com-

rooção intestina. exigindo-o a segurança publica e sendo manifestamente insuffi. 
cientes as medidas ordinarias para a manutenção da ordem e 

Emendas regular funecionamento dos poderes publicas, atten ta a natu. 
reza da insurreição ou conspiração, e sua extensão e elementos 

de que dispõe, poderá ser declarado em estado de sitio pelo Congresso Nacional, 
e na sua ausencia, pelo Poder Executivo, um ou mais pontos do territorio na-
cional, ficando ahi suspensas as garantias constitucionaes (Constituição art. 34 
n. 21, art. 48 n. 15 e art. 80,) 

Ao segundo membro do § 1° do art. 1°. Substitua-se pelo "seguinte emendas : 
« A lei ou acto declaratorio do sitio mencionará os crimes ou suspeitos delles 

sobre os quaes sómente incidirá a suspensão das garantias. " 
Ao art. 8° e paragraphos e ao art. 90. Supprimam-se. 
Sí não for supresso o art. 8º. 
Supprimam-se os seus paragrahos 5° e 6°. 
Ao art. 11 § lº, segundo membro. Supprima-se. 
Ao art. 15. Supprima-se. 

·Ao art. 16. Supprima-se. 
Em 9 de novembro de 1898. - J. L. Coelho e Oampos. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-sê a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 



- 408 .-

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO 

Votação .em 3a discussão .do projecto do Senado, n, 21, de 1898, substitutivo 
do de n. 32, de 1897, r egulando o estado de sitio. 

O Sr. Presidente - Na fórma do Regimento vão ser submettidas a yotos 
as emendas e depois o projecto com as alterações que houver soffrido. 

Procede-se á votação com o seguinte resultado : 
E' regeitada a emenda do Sr. Coelho e Campos, substitutiva da primeira parte 

do art. 1°.-
E' regeitada a emenda do Sr. Feliciano Penna, substitutiva da I a parte do 

mesmo art. 1°. 
E' regeitada a emenda do Sr. Coelho e Campos, substitutiva do § 1°, do a.rt. lº. 
E' regeitada a emenda do Sr. Feliciano Penna, ampliativa da lettra - c -

do § 20 do art. lº. 
E' i:egeitada a emenda do mesmo Sr. Feliciano Penna, suppressiva de parte 

do art. 6°. 
E' annunciada a votação da emenda do Sra. Gonçalves Chaves, e Alvaro Ma· 

chado, substitutiva de parte do mesmo aft. 6°. 

O Sr. Gonçalves Chaves (pela ordem) - Sr. presidente, é para encaminhar 
a votação que eu pedi a palavr~. · 

Esta emenda tem por fim corrigir um equivoco que ha no projecto, de simples 
redação; foi devida a uma outr/l' apresentada pelo Sr. Senador Ruy Barbosa, em 
relação ao substitutivo e que foi approvado. Mas devia a referencia ser feita á outra 
parte do projecto, porque essa efI1enda supprimia o § 2° do art. 8°, 

E' uma emenda de referencia simplesmente. 
E' approvada·a emenda. 
E' regeitada a emenda do S;r. Feliciano Penna, suppressiva de parte do art. 7°. 
E' regeitada a emenda do 13r. Coelho e Campos suppressiva do art. 8° e seus 

paragraphos. 
E' regeitada a emenda do Sf. Feliciano Penna, substitutiva do texto do art. 8°. 
E' approvada a emenda do Sr. Coelho e Campos suppressiva dos ns. 5° e 6° do 

art. 8º. 
E' approvada a emenda dos Sra. Gonçalves Chaves e Alvara Machado, suppres-

siva do n. VIII do art. 8º. 
E' regeitada a emenda do ~r. Coelho e Campos, suppressiva do art. 9°. 
E' regeitada a emenda do Sr. Feliciano Penna, suppressiva do art. 11. 
E' regeitada a emenda do Sr. Coelho e Campos suppressiva do 2° membro do 

art. 11. 
E' regeitada a emenda do Sr. Feliciano Penna, suppressiva do art. 12. 
E' regeitada a emenda do 13/r. Coelho e Campos suppressiva do art. 15. 
E' approvada a emenda da Sr. Gonçalves Chaves, salvo a sub.emenda do 

Sr. Feliciano Penna. 
E' regeitada a sub-emenda do Sr. Feliciano Penna. 
E' approvada a emenda do $r. Gonçalves Chaves suppressiva do art. 16, ficando 

prejudicada identica emenda do Sr. Coelho e Campos. 
E' annunciada a votação dps projectos com as alterações approvadas. 

O Sr. Ruy Barbosa pela ordem, requer votação nominal. 
Posto a votos é approvado p requerimento. 

I 
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O Sr. Presidente annuncia que se vae proceder á chamada·"Pe.ra a votação 
nominal do prejecta com as emendas approvadas, devendo :responder «Bim· » os 
Sra. Senadores que o approvarem e não os que o regeitarem. . 

Procede-se á chamada e respondem «·sim• os Srs. Jonathas Pedrosa, Francisco 
Machado, Manuel Barata, Benedicto Leite, Belfort Yieira, Bezerril Fontenelle, 
J. Cat'Unda, Pedro Velho, José Bernardo, Alvaro Machado, Ab.don Milanez, Almeida. 
Barreto, Joaquim Pernambuco, B. de Mendonça Sobrmho, Leite e Oiticica, Rosa 
Junior, Ruy Barbosa, Henrique Coutinho, Domingos Vicente, Lopes Trovão, 
Feliciano Penna, Gonçalves Chaves, Leopoldo de Bulhõeà, Joaquim de Souza, A. 
Azeredo, Aquilino do Amaral, Esteves Junior,Pinheiro Machado e Julio Frota (29); 
e "não •os Sra. Joaquim Sarmentb, Gomes de Castro, Pires Ferreira, Coelho e Campos 
Severino Vieira, Porciuncula, Moraes Barros, Generoso Ponce, e Vicente Machado 
(9). . 

O Sr. Presidente declara que o projecto foi approvado por 29votos,contra 9. 
E' o pr0 jecto adaptado para ser enviado á. Camara dos Deputados, indo antes 

á. Commissão de Redac~ião. 

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO 

Redacção fi,nal do projecto do Senado, n. 21, de 1898, substitutivo dd de n. 32, de 1897, 
regulando o estad,o de sitio. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. Só nos casos de insurreição armada d!:l pessoas do povo ou de repre-

sentantes da força publica, quer de terra, quer de mar, ou de conspiração, em que 
estejam envolvidos agentes da força armada ou autoridades militares, de modo que 
abale a confiança do Governo em seu concurso para a repressão, é que se poderá 
considerar verificada a commoção intestina, de que trata o art. 80 da Constituição da 
Republica. 

Os crimes definidos nos arts. 87 a 114 e '118 e 119 do codigo penal vigente só 
autorizam a declaração do estado de sitio quando assumirem as proporções de 
commoção intestina assim verificada. · 

Em qualquer de taes casos, não se achande .reunido o Congresso, o Poder Exe-
cutivo Federal, por deliberação propria ou em virtude de requisição do Governo de 
algum Estado em que se verifique a commoção intestina, poderá declarar em estado 
de sitio a respectiva parte do territorio, si reconhecer que as medidas legaes ordi-
narias, apoiadas na força de que dispuzerem as ·autoridades, são insufficientes para 
o restabelecimento da ordem e tranquillidade publica. 

§ 1 º• O estado de sitio suspenderá sómente o exercicio dos direitos individuaes 
consagrados nos §§ 8º, 10º e 12° do art. 72 da Constituição Federal e as formalidades 
que fazem effectivas as garantias consignadas nos §§ 11, 13, 14, 17 e 22 do citado 
artigo. 

Os effeitos resultantes da declaração do estado de sitio começarão d.a data da 
publicação do respectivo acto, não podendo em nenhuma circumstancia ter acção 
retroactiva. 

§ 2°. As medidas de excepção a que se refere o final do primeiro alínea do para-
grapho anterior consistirão sómente; · 

a) ( § 11) Em poder a autoridade policial penetrar na casa do cidadão, inde. 
pendente de consentimento deste e de formalidades legaes, para proceder a "pes-
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quizas, que tenhe.m por fim a detenção de pessoas, a.pprehensão de armtt! e de 
documentos que se relacionem com a perturbação da ordem publica. 

b) (§§ 13 e 14) Na privação da liberdade individual. 
1°, pela detenção de pessoas em Jogares não destinádos aos r~os de crimes 

communs; 
2°, pelo desterro dos pontos do territorio nacional sujeitos ao estado de sitio ·: 

· Não se poderá cumulat no mesmo individuo a prisão com o desterro. Com o 
desterro cessará,.ipso facto, a prisão, que só permanecerá emquanto o individuo esti-
ver retido em lagares sujeitos ao estado de sitio. 

c) ( § .17). Na dispensa de indemnização previa da propriedade particular, de 
que careça o Governo. 

A occupação ou appropriação desta propriedade, terminado o estado de sitio, 
obrigará o pod.er publico, no primeiro caso, á restituição com perdas e damnos; no 
segundo á indemnização, entendendo-se desappropriada por utilidade publica a 
propriedade. 

O sequestre de armas, como medida preventiva, não dá direito á indemnização ; 
mas, suspenso o sitio, serão restituídas aos seus donos. 

d) ( §22 ). Na suspensão do habea.Y-corpus, limitado ás medidas de excepção, 
expressamente declaradas na presente lei, relativas ás pessoas. 

§ 3°. Na suspensão temporaria de j ornaes, com prazo fixado que não excederá 
ao determinado para o estado de sitio, se restringirá a limitação, á liberdade de 
imprensa. 

Art. 20. Os cidadãos, nacionaes e estrangeiros, exercerão, durante o estado de 
sitio, todos os direitos constitucionaes, não suspensos em virtude do artigo anterior. 

Art. 3°. Nas medidas de repressão permittidas pelo estado de sitio do Governo, 
ou do Congresso, são se comprehende a suspensão das immunidade·s consagradas 
nos arta. 19 e 20 da Constituiçãp. 

Art. 4°. Na vigencia do estljldo de sitio, o Poder Executivo, por si e seus a~éntes, 
colherá todos os documentos qt,1e possam instruir o processo e firmar a responsabi-
lidade criminal dos insurgentes ou conspiradores. 

Art. 5°. Poderá o Poder E 1rncutivo suspender o estado de sitio declarado pelo 
Congresso Nacional, si durante p intervallo das suas sessões tiverem .cessado os mo-
tivos que dictaram essa medid8f. 

Aberto, porém, 0 Congres~o, já não poderá o Poder Executivo . usar desta 
faculdade. 

Paragrapho unico. O estado de sitio decretado pelo Poder Executivo será por 
elle submettido á approvação 40 Congresso, ainda mesmo que haja cessado antes 
da reunião deste. 

Art. 6°. Suspenso o estado qe sitio, por haver terminado o prazo de sua duração, 
ou por acto Legislativo ou do E;xecutivo, cessarão todos os effeitos decorrentes da 
suspensão das garantias constitµcionaes. 

Assim: 
Serão desde logo postos ei:p. liberdade ·os cidadãos detidos ou desterrados, a 

respeito .dos quaes se não colher\)m provas de criminalidade; e remettidos immedia-
tamente ás autoridades compet1mtes com as provas que se houver.em colligido os 
demais indiciados, afim de que 813 instaure o processo contra epes e quaesquer· outros 
responsaveis. . · · 

Paragraphp muco. Esse processo não . depende das deliberações do Congresso 
acerca do estado de sitio e das rp.edidas de exceppção, impostas pelo Poder Execu-
tivo. 

Art. 70, A formação da culpa e o julgamento dos réos se effectuarão perante as 
jurisdicções ordinarias a que esfeS estiverem sujeitos, segundo a sua qualidade de 
civis .ou militares e a natureza do crime; sendo yedado, por infringente dá Consti-
tuição, crearem-se juntas, tribuuaes ou juízes de excepção . . 

§ 1°. Nem o Poder Executiyo, nem o Legislativo poderão crear, seja sob que 
· pretexto -0u denominação fõr, copimissões de julgamento, civis óu militares, tribu-
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nàes extraórdinarios ou juízes de excepção, ou estender a cidadãos não n:iílitaree a 
autoridade de tribunaes militares. 

§ 2°. Está revogada a· lei n. 61 de· 24 de -0utubrtí de 1838; e derogada a de 18 de 
setembfo de 1852 nas 'disposições em que autoriza a creação :de juntas previsorias, 
sujeita a conselhos de guerra pessoas não militares, incursas em érimes militares e 
appl:lca a pena de · galés. · · 

ArK so. Declarado pelo ·poder Executivo ·o estado de sitio, o Congresso Nacional 
reunir.-se-ha, dé pleno . direito, extraordinariamente, 30 dias 'depóis, cont~os da 
data da declaração. · 

Paragrapho unico: Reunido· o Congresso, o Presidente da Republica, em men-
sagem especial e no prazo de cinco dias, lhe relatará os motivos que determinaram 
a declaração do estado de sitio ·e as medidas de excepção, que houverem sido to-
madas, remettendo-lhe todos os dócumentos justificativos de seu acto. 

1. Esses documentos apresentar-se-hão sempre em original e serão, na Camara 
e no Senado, depois ~e remettidos a este por aquella, livremente franqueados é. 
inspecção dos seus respectivos membros, desde que seja dado para a ordem dos 
trabalhos o parecer da commissão a que tiver sido commettido o estudo preliminár 
do ·assumpto. 

11. O exame dessa materia será iniciado na Camava, onde, assim como no Sena-
do, logo após a deliberação daquelle ramo do Congresso, ella terá ·ptecedericia a 
qualquer outra, considerando-se de urgencia o respectivo parecer. 

III. Si a Camara não iniciar esse trabalho dentro de cinco dias da apresentação 
daquella mensagem e dos documentos que a deverão acompanhar, o ·senado re-
quisital-os-ha da Camara e iniciará logo o exame do assumpto. 

IV. Si a Camara lh'os recusar, o Senado deliberará sobr·e o aasumpto pela 
verdade sabida, esclarecendo-se com as informações que puder obter, e commu-
nicará á Camara o resultado da sua deliberação. 

V. Os referidas documentos serão publicados officialmente com o parecer da 
competente commissão, e não poderão ser recusados aos exames ordenados pelos 
tribunaes de justiça para a verificacão da culpabilidade de indivíduos envolvi-
dos em processo, por imputações ligadas aos motivos da declaração do sitio. 

Art. 9o. Reunido o Congresso para o fim de que trata o artigo anterior, elle só 
deliberará sobre a approvação, ou suspensão do estado de sitio, reservando para 
·depois da terminação do ,sitio o exame das medidas de excepção. · 

Art. 10. Sendo o sitio declarado pelo Congresso e estando este funccionando 
ao tempo da terminação do prazo fixado na resolução, o Poder . Executivo lhe 
relatará todas as medidas quê tiver tomado, dentro de cinco dias da cessação do 
sitio, procedendo-se de conformidade com as regras estabelecidas no art. 8° § unico, 
ns. I e VII. 

Art. 11. Terminado o estado de sitio declarado por acto legislativo ou pelo 
Poder Executivo, a Camara iniciará, na mesma sessão legislativa ou na que se 
seguir, si aquella estiver encerrada, e no prazo de cinco dias o exame das medidas 
de excepção, empregadas pelo Presidente da Republica ou seus agentes, afim de 
verificar a responsabilidade em que porventura hajam incorrido aquellas autori-
dades, ou seja pela decretação do estado ele sitio ou seja em virtude das mesmas 
medidas. 

§ 1°. A Camara e o Senado, salvo as dilações para inqueritos e investigações; 
que jülguem necessarias, deliberarão no prazo e condições do paragrapho unico 
do ·art. 8. 

As deliberações do Congresso, embora não impliquem a existencia de abusos 
n:as medidas de excepção não extinguem, todavia, a acção ,particular e publica. 
perante o Poder Judiciario relativamente áquellas medidas. 

Si porém,, a Camara decretar a accusação elo Presidente ela Republica, o Senado 
-só tomará conhecimento do assumpto como tribunal de justiça. 

§ 2°. A falta de apresentação aó Congresso Nacional, no prazo prescripto, dos 
documentos e informações justificativas da declaração do estado de sitio ·e· das 
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medidas de excepção, não inhibirá o Congresso de exercer a attribuição . que lhe 
compete. (Constituição, art. 34 n. 21.) 

§ 3°. Os documentos. que forem apresentados pelo Poder Executivo serão 
publicados no jornal official, si assim resolver a Camara ou o Senado. 

Art. 12, Si o Congresso. encerrar a sua sessão antes de· suspens~ o estado de 
sitfo, sómente se reunirá extraordinariamente para conhecer das medidas de excep-
ção tomiµlas, quando~ findo o prazo da declaração do sitio fixado na resolução, 
o Poder Executivo prorogal-o por mais de 60 dias. 

Neste caso, o 'Congresso se reunirá 9 dias depois da terminação do prazo fixado 
na Resolução Legislativa. . 

Occorendo este facto depois. de encerrada a sessão ardina.ria do ultimo anno 
da legislatura, cabe ao novo Congresso reunir-se extraordinariamente para exercer 
essa attribuição. 
~ Art. 13. Durante o estado de sitio político, ou após elle, em relação aos seus 

e:ffeitos, subsistirá a garantia do habeas-corpUB para Of\ Cidadãos que, a .pretexto de 
.estado de sitio, soffram ou se achem ameaçados de soffrer constrangimento em SU!J-
liberdade ou em .qualquer de seus direitos ou immunidades constitucionaes, em 
contravenção de qualquer das disposições da presente lei. 

1. A concessão de habeas-corpus, em qualquer de ta.as casos, compete indistinc-
ta.mente a qua.lquer j~ ou Tribunal Federal, com recur8o voluntario, dada a dene-
gação, para o Supremo Tribunal da União, quando a este não tiver sido originaria-
mente requerido. · 

iI. O julgamento da petição de habeas-corpU8, fundada em contravenção de 
qualquer das disposições desta lei, provada com 1ocumentos, independe da forma. 
lidade da apresentação do pa.cientl;l. 

A_rt. 14. A approvação ou r.ejeição do projecto da amnistia, porventura apre. 
sentado e referente aos factos qu~ :determinaram a suspensão das garantias consti-
tuciona.es; independe de prévia 4eliberação do Congresso Nacional sobre a decla-
ração de sitio, feita pelo Poder fxec"Utivo, ou sobre as medidas de excepção por 
elle impostas. 

Art. 15. A resolução do Con~Tesso Nacional sobre a approvação ou suppressão 
do estado de sitio, declarado pelq Poder Executivo e bem assim sobre as medidaa 
de excepção·por este tomadas, só terá uma. discussão em cada uma das Camaras e, 
approvada, será promulgada pelQ Presidente do Senado e vigorará desde logo. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sá.la a das Commissões, l6 de novembro de 1898. - J. Joaquim de Souza. -

Gustavo Richard. 

Na sessão de 23 de Noven:i.bro é approvada a redacção e enviada ã Camàra: 
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NOTA 

Projecto nº 178 (do Senado). 

Em 26 de Novembro de 1898 vae a imprimir, se.ndo enviado á Oommiasão de 
Constituição Legiclação e Justiça. Em 14 de Outubro de 1&99 é lido o parecer 
Impresso somente. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO. 

Presente o projecto n. 178, do Senado, anno ultimo, á Commissão de Consti-
tuição, Legislação e Justiça, cumpre esta, nos termos que seguem a obrigação regi-

mental de emittir o seu parecer sobre a referida proposição. 
· Parecer « As questões não resolvidas são impiedosas para o socego 

dos povos. ,, Este conceito de um grande estadista tem evidencia 
solar quando applicado á actualidade brazileira em geral e, em especial, á situação 
incongruente e penosa em que nos debatemos desde 1891, no afan de adaptar ao 
corpo de nossa nacionalidade a roupagem constitucional que lhe talhou a revolução 
triumphante em 1889. 

Langurosamente embalados em nossa preguiça tropical, impulsionados ao 
demais pela nossa educação e pelos nossos habitos latinos de imprevisão theorica 
e de imperícia pr.atica, temos gasto oito annos de vida republicana a esperar que 
um povo, em mais de tres quartas partes analphabeto, se adapte espontaneamente 
ás bellas e livres disposições de um Estatuto politico que, para muitos dos que o 
fizeram e dos que teem recebido a missão de traduzil-o e pratical-o, conserva ainda 
impenetrabilidades de sphynge. · 

Sabidos momentaneamente do torpor indígena pelo recochete das crises de 
toda a ordem que teem abalado o organismo nacional, costumamos, no estremunha-
mento do acordar, erigir ás pressas um reles dique de oceasião que possa affrontar 
a enchente, e,effectuada a baixa-mar, adormecemos de novo no littoral,sempensar 
em construir definitivamente o porto, largo e forte que desafie futuras tempestades. 

Foi em vão que o legislador constituinte, comprehendendo que a lei funda-
mental, muito mais que as leis ordinarias, não póde ser casuística e regulamentar, 
incumbiu privativamente o Congresso de " decretar as leis e resoluções necessarias 
ao exercício deis poderes que pertencem á União >>, bem como de « decretar as leis 
organicas para a execução completa da Constituição. (Const., art. 34, ns. 33 e 34.) 

Apezar dessa incumbencia, que não é um simples direito, mas sim um rigoroso 
dever das legislaturas, prefere-se deixar á pressão dos acontecimentos o cuidado 
de suggerir o remendo legislativo applicavel, na hypofüese surgente, ao texto con-
stitucional, e, na ausencia do Congresso, delegar ao arbítrio do Executivo o encargo 
de proceder, na emergencia, como supremo exegéta e como legislador ad hoc. 

A imprevidencia e a preguiça forram-se ahi com um elemento a mais : - o 
espirito de partido ou de baixa política, - que, na lei de occasião ou no acto gover-
namental, não quer ver outra cousa sinão a arma inclemente que ha de fazer 
sangrar o adversario. 

Leis prefixas e geraes, severas e iguaes para o castigo e para o premio - não 
é isso o que se quer. 

Quer-se a lei de conveniencia : a faca legal de dous gumes, prompta a cortar 
para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, conforme o punho que a 
maneje e o gráo de orthodoxia política do paciente. 

Tem sido este o veso durante quasi um decennio de vida constitucional sob o 
regimen republicano. 

Por falta de leis organicas, complementares do Estatuto de 24 de fevereiro, 
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nos pontos onde fazem intercessão as grandes linhas da organisação federal -
relações economicas e politico-juridicas da União para com os Estados e relações 
·dos tres poderes da União entre si - ahi estão insoluveis vultuosas questões de 
in~eresse vital para o paiz, para a Republica e, sobretudo, para o regimen federa-
tivo, do typo Estado federal, adoptado pela Constituição. 

E emquanto o Poder Legislativo silencia sobre taes questões, e os poderes 
Executivo e Judiciario veem-se desapparelhados para impor efficazmente em toda 
a extensão do paiz o respeito ás prescripções de . caracter naciÕnal ou federal ; os 
Estados, em grande parte convertidos, ao sabor dos governantes, em pequenas 
baronias feudaes, revogam por leis ordinarias e até orçamentarias os dispositivos 
do Estatutd de 24 de fevereiro, desde os que ordenam, sem possibilidade de sophis-
mas, a representação eleitoral das minorias e o reconhecimento das autonomias 
municipaes, até os que lhes prohibem a decretação de impostos inter-estadoaes e 
a emissão de títulos ao portador exercendo a funcção de moeda. 

Não ha necessidade de especialisar ou particularisar os factos dessa ordem, 
indicando os sítios e épocas em que se teem produzido, porque elles abrolham 
diariamente e pullulam em cadâ canto. 
. Como consequencia desse phenomeno temos a fazer caminho por ahi além a 

suspeita de que ou o novo regímen é máo ou a Constituição é imperfeita. E desta 
fonte emanam, por um lado, o desamor do povo pelas instituições, e, por outro, 
a aspiração dE! reformar ou emendar a Lei basica. O pensamento revisionista, aliás, 
já deixou de ser uma simples aspiração para tornar-se uma propaganda. E tal 
propaganda, que conta na imprensa e no proprio' Congresso propugnadores de 
alto merito, só virá a decrescer, estacionando ou reduzindo-se ao mínimo, si em 
tempo nos convencermos de que podemos e devemos extrahir do proprio mecha-
nismo instituído pelo Estatuto constitucional os elementos dynamicos imprescin-
díveis ao funccionamento regular do r1gimen que adaptámos. E', com effeitb, preciso 
que enfrentemos corajosamente os prpblemas a resolver e que lhes demos solução 
desapaixonada, nítida, definitiva. · 

Um desses problemas é, sem conyestação, o do estado de sitio ou da respectiva 
regulamentação - questão que poderíamos qualificar de abrazadora, recordando 
uma feliz expressão de J. F. Lisboa aproposito de outro assumpto. 

As vicisl!!itudes por que tem passl'-do entre nós, no período republicano, a con-
ceituação do temeroso instituto de Di.I!eito Publico a que alludimos, - tão temeroso 
que foi qualificado por Faustin Helie jie regime terrible - f!ão a prova mais conclu-
dente de quanto vimos dizendo relativamente ao vicio nacional do laisser aller em 
mataria política. 

Em '1891, 1892, 1893-94, 1897, a medida excepcional consagrada no art. 80 
e seus § § da Constituição foi tomada e retomada por prasos maiores ou menores, 
sem que naquelles quatro períodos -- verdadeiras aulas politicas de lessons ou 
objets - o Congresso Nacional apren\iesse a ser previdente e cauteloso, e tomasse 
a deliberação de fixar definitivamentti as condições, extensão e effeitos do instituto 
politico-juridico tão divergentementl!l interpretado, muitas vezes com evidente 
incoherencia, nas regiões governamer1-taes, nas duas casas do Congresso, no fõro, 
no jornalismo, etc. 

Certo, numerosas tentativas foraµ:i. feitas, em épocas diversas, na Camara e no 
Senado, tendentes a dotar o paiz com a lei cuja necessidade a todos se impunha e 
impõe-se. Mas os projectos, aqui ou alli apresentados, fic01ram sendo apenas, no 
seu tumulo dos Annaes, attestados da boa vontade dos respectivos autores ; a 
conveniencia política conjugada com .a apathia legislativa declarou-os nati-mortos 
sem dependencia de grandes formalidades. 

Entretanto a mataria entep.dia ll entende com os direitos de conservação e 
defesa propria do Poder Legislativo, dados os antecedentes de detenção e desterro 
de muitos membros do Congresso, attingidos por taes medidas de ordem publica 
de que cogitam e que prescrevem os ~~rts. 19 e 20 da Constituição. Por isto mesmo 
a discussão havida na Camara e no·St)nado, em 1894, aproposito da proNgação da 
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suspensão de garantia.a então vigente, girou sobre esse eixo das immunidades 
parlamentares. E é sabido que a resolução de 4 de agosto daquelle anno, em que 
veio a transformar.se o projecto da Camara, declarou o sitio com as lirrvitaçõea dos 
wrts. 19 e 20 da Constituição ' 

·vem aqui a pello uma declaração,, ou àntes, uma confissão de que não póde 
prescindir o relator deste parecer, pois não deseja sujeitar-se á coima de incoherente 
e de leviano. Foi o autor destas linhas um dos deputados que no citado anno de 1894 
impugnaram o sitio com a salvaguarda das immunidades parlamentares. Tão sin-
ceramente quanto se desempenha hoje do dever perante a Commissão de que faz 
parte, sustentava elle, naquella época (Annaes da Camara dos Deputados; junho, 
94 : paga. 225 e seguintes) uma theoria do estado de sitio que logicamente o 
impellia a subsumir as immunidades dos arts. 19 e 20 .do Estatuto de 24 de fevereiro 
nas garantias constitucionaes a que se refere o art. 80 do mesmo Estatuto. Tomando 
um ponto de vista especial, talvez desigual, julgava então o humilde representante 
de Pernambuco que, no tocante ao instituto do sitio, podiam as Constituições da 
Europa e da Amarica ser divididas em dous grupos, filiados a duas correntes 
politicas: a anglo-saxonia, tendo como typo a Inglaterra, e a latina,, tendo a França 
como tal. 

Esse modo de ver levou-o, por deducções que são obvias, a dar extraordinario 
elasterio á medida excepcional do sitio, sacrificando-lhe as proprias immunidades 
parlamentares. Um paciente e mais profundo estudo da mataria, ajudado de 
prolongada meditação a respeito, reformou quasi por completo as idéas que em 1894 
enunciara o signataio deste parecer, e que as enunciara, a;liás, - é bom deixar con-
signado - em face do texto desnudo do art. 80 da Constituiçã,o, resalvando sempre 
a hypothese de uma lei regulamentar que viesse a dar o raio exacto do circulo da 
suspensão de garantias. 

Um projecto de lei nessas condições é esse que felizmente acaba de elaborar 
e votar o Senado, e que está agora reclamando o parecer da Commissão de Consti-
tuição, Legislação e Justiça. Com esse acto a casa dos representantes dos Estados 
resgatou uma parte das culpas que, por omissão, tem commettido o Poder Legis-
lativo Federal no que concerne ás leis organicas e complementares da Constituição. 
O necessario agora é que a casa dos representantes da nação, dos delegados immedia-
tos do povo brazileiro, secunde o esforço do Senado e proceda semelhantemente com 
relação a todos os outros pontos da nossa lei fundamental, que se mantem no inde-
terminado, no vago, no nebuloso. 

O projecto n. 178 foi apresentado em sessão do Senado de 18 de outubro do 
anno findo como susbtitutivo ao projecto n. 32 de 1897, tambem oriundo do Senado 
Pequenas e de minima importancia foram as alterações feitas ao texto desse sub-
stitutivo no transcorrer dos turnos regimentaes, -- o que significa o assentimento, 
porventura unanime daquelle casa do Congresso ás idéas e providencias consignadas 
na proposição. 

Esta, em verdade, enfeixa todas as medida$ capazas de permittir o jogo do 
perigoso apparelho excepcional que é o estado de sitio, sem deixar entrosadas em 
sua engrenagem as attribuições constitucionaes e normaes dos poderes desarmados 
da nação, bem como as faculdades e garantias de direito publico e civil que são o 
o apanagio dos cidadãos de um paiz livre, mesmo em epochas de crise internacional 
ou interna. Na quasi totalidade dos seus artigos, especialmente nos set e primeiros, 
o projecto obedece não só á lição dos publicistas que mais competente e liberal-
mente se teem occupado da mataria do estado do sitio, como aos ensinamentos de. 
experiencia longa e dolorosamente ganha através dos factos em que teem sido 
farteis as recentes commoções políticas do paiz. (*) 

(*) E' justo deixar consignado que a aotual propos1çao do Senado não se 
distingue, senão ligeiramente do projecto apresentado na Camara pelo sr. depu-
tado Leonel Filho, em 1895 e reproduzido em 1897, sob o nº 5. 
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O texto nu da Constituição, art. 80, não levantara apenas, em 1892, 1894 e 
1897, a questão das imlJlunidades parlamentares durante a vigencia do sitio; 
suscitara tambem a dos requisitos ou condições da commoção intestina, a da appli-
cação concurrente da lei marcial ou da instituição e competencia de tribunaes 
militares.extraordinarios, sobrepostos á jurisdicção civil ordinaria, a da cumulação 
no mesmo individuo das m edidas de detenção e desterro, a da cessação dos effeitos 
do estado de sitio após a suspensão deste, etc. A todos estes dados do problema 
attendeu o projecto n. 178, procurando eliminar duvidas a respeito e pondo o ponto 
final das soluções mais liberaes nas controversias levantadas a proposito das refe-
ridas questões e das que lhe são connêxas. Conclue-se dahi que o Senado procurou 
criteriosamente obter, no assumpto, o justo meio entre a dictadura arbitraria e 
illimitada do Executivo em nome da salvação publica, e a situação de indefen-
eabilidade do Governo ou do principio de autoridade, por amor á manutenção dos 
direitos . individuaes. 

E de facto : em materia de estado de sitio, como, de resto, em quasi todas, os 
extremos são altamente perniciosos, precisando por isso ser evitados. Embora se 
pense com Royer Collard que as leis de excepção são emprestimos usurarios que 
arruinam os governos parecendo enriquecei-os, não é de bom aviso deixar de 
outorgar á autoridade, em condições anormaes e eriçadas de perigos publicos, uma 
certa somma de poderes extraordinarios, conducentes a escudar e defender a ordem 
social contra audazes inimigos externos, ou contra a demagogia desvairada, presa 
facil do del:irio das multidões. Tambem por motivos evidentissimos, não é licito 
permittir que os varios orgãos da opinião e da consciencia política de uma nação 
sejam absorvidos e sequestradós de arrasto e ao mesmo tempo que os mais sagrados 
direitos individuaes, em proveito de uma autoridade que póde desvairar-se tão 
facilmente quanto as multidões. Entre o arbitrio indefinido dos governantes e a 
liberdade demolidora ou rebelde dos g~vernados ha um meio termo razoavel, fe-
cundo em beneficios para a collectividfLde. Esse meio termo é exactamente uma 
concepção de estado de siito como adortam e expoem certos publicistas, entre os 
quaes póde ser citado o illustre Alcorta : - um regimen de excepção limitado restric-
to, c<;>p.trapesado pelos principios, por d ísposições explicitas de lei e pela acção dos_ 
freios constitucionaes mantidos em actfvidade. 

Realmente as acerbas criticas de Laqoulaye, de Rawson, de Lastarria, de Alvear, 
de Irigoyen, de Echevarria, de Alsina, p.e Elizalde, de Estrada, de Barra.quero, de 
Navarro Viola e outros, são applicav9is menos ao estado de sitio limitado da 
Constituição argentina e á mera suspeniião de habeas-corpus das legislações ingleza 
e americana, do que aos institutos sim;ilares da lei marcial e das faculdades extra-
ordinarias ou summa do poder puhlico enfeixada nas mãos do Executivo com o 
presupposto de um interregno constiifu,cional. Nas republicas do Chile e de Hon-
duras, cujas leis fundamentaes preveem e admittem esta ultima hypothese, é que 
poderialJl valer, colJlo um justo prot13sto, as censuras e impugnações daquelles 
publicistas e homens políticos. Outro tanto se daria razoavelmente na França, 
onde as raízes do état de siege irromperarµ do sólo da revolução e onde as leis de 1849 
e 1878 mantiveram a tradição da lei mll'rcial. 

A verdade, porém, neste assumptp, é que tão igualmente inacceitaveis, por 
perigosos, os expedientes - quer do int(lrregno constitucional admittido pelas Con-
stituições do Chile e Honduras, quer da repulsa absoluta de qualquer suspensão de 
garantias, como nas Constituições da Grecia, da Roumania e do Luxemburgo. 

Seria preferível proceder como a Sµissa, os Paizes-Baixos e os Estados-Scand- . 
dinavos, cujos estatutos basicos silenci~~ram sobre o problema do estado de sitio? 
Não nos parece; porquanto a ausencia de menção do phenomeno não implica a 
impossibilidade de sua apparição, e dado que elle surja, a falta de lei reguladora 
póde tornar mais graves e talvez mais ~busivas as medidas de repressão, impostas 
pelas circumstancias. O procedimento J31lnsato é acceitar as cousas como ellas são 
e tratar de minorar-lhes os effeitos maleficos tanto quanto possível. O estado de sitio 
isto, é , a suspensão temporaria das garap.tias ou de algumas garantias constituoio-
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naes em casos de aggressão externa ou de commoção interior "'-- in asperioribus 
bellis aut in civili motu ditftciliore, na expressão do imperador Claudio, referida por 
Cicero - é uma triste necessidade dos Estados; mas é uma necessidade e esta inil-
ludivel. 

Um publicista naciomal, o douto Pimenta Bueno, accentuou vigorosamente 
essa necessidade nos casos excepcionaes a que os romanos acudiam com este salu-
tar conselho : Dent operam consules, ne quid respublica detrimenti capital. O profundo 
Bluntschli, depois de affirmar que o estado de sito redunda em menoscabo da liber-
dade e do direito, não teve escrupulo em declarar que, não obstante isso, devemos 
acceital-o como indispensavel si attender-mos a que o todo não deve ser sacrificado 
á parte. 

Theodore R einach, autor de um interessante trabalho sobre esta materia (De 
l'état de siége; étude histo'rique et juridique; Paris, 1885), escreve, occupando-se da 
legitimidade das medidas de excepção : 

« Les lois ordinaires sont faites en vue des temps ordinaires. Elles supposent 
des conditions de paix, de tranquillité, de concorde sociale relative, ou l'ordre 
légal n'a pour ennemis qu'un petit nombre d'individus isolés, dont les tentatives 
sont faciles á: prévoir ou á déjouer. Si cet état d'équilibre change, comme il peut 
arriver dans les pays les mieux reglés, si la puissance publique se trouve tout á coup 
en présence d'un groupe compacte d'hommes qui ne respectent ni la Constitution 
ni les droits de leurs concitoyens, font appel á la force, pactisent avec l'étranger, 
alors le temps est venu ou, comme dit Montesquieu, il faut jeter un voile sur les 
statues de la Libertá. » , 

Doutrina, por seu turno, A. Alcorta : " El estado de sitio non é sin duda una 
medida que pueda aceptar-se en abstracto, como no lo es ninguna de aquelles que 
imponen á los derechos individuales limitacionaes que elegan a modificarlos; pero 
si en el organismo social deben existir garantias individuales, deben tambien existir 

- garantias publicas que son garantias de orden, de libertad, de seguridad, y su 
coexistencia depende del sistema armónico que se observe ... Pero sea o no el estado 
de sitio una medida aceptable en abstracto, la verdad es que, se justifica perfecta· 
mente. » (A. Alcorta; Las garantias constitucionalee, paga. 153 e 158.) · 

Foi por comprehender o valor de considerações dessa ordem que_ o nosso legia· 
lador constituinte de 1891, aliás conformando-se com a tradição da Carta de 25 de 
março de 1824, consagrou o recurso extremo do estado de sitio, como arma de segu-
rança e defesa publicas. Vejamos de que modo providenciou o projecto do Senado 
para que essa arma se limite á sua funcção normal de defesa, agindo dentro da 
Constituição e da orbita dos bons princípios. 

No respectivo art. 1° precisa-se o sentido e firmam-se os característicos da 
commoção intestina, que, segundo o art. 80 da Constituição, é um dos casos de decla-
ração do estado de sitio ; exige-se ahi, para que se verifique a commoção, que haja 
insurreição armada, ou conspiração em que estejam envolvidos agentes da força 
armada ou autoridades militares. 

A exacta comprehensão do que seja a. commoção intestina de que trata. o dispo-· 
sitivo constitucional é uma necessidade capital, - vê-se pem. Já por duas vezes 
entre nós, - em abril de 1891 e em novembro de 1897 - tal necessidade tradu-
ziu-se em controversias mais ou menos apaixonadas a. proposito da constitucionali-
dade dos estados de sitio então decretados. A questão constitucional da interpre-
tação do texto collide com a questão doutrinal do caracter preventivo ou repres-
sivo do estado de sitio, e isso ainda mais intrinca o problema. Como quer que seja, 
o duplo caso póde ter a solução contida no projecto, seja aquelle aferido pelos 
padrões da theoria, seja pela medida do direito constituido. 

No substancioso discurso com que no Senado justificou o seu substitutivo, 
o Sr. senador Gonçalves Chaves abordou com vantagem a questão da natureza 
preventiva ou repressiva do estado de sitio e deixou consigna.da a doutrina. que, 
a nosso ver, é a verdadeira. Disse o illustre senador por Minas ·Geraes : · 

• Eu entendo que nesta materia, como em muitas outras, as soluções extremas 
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são prejudiciaes, que o estado de sitio, embora em sua essencia seja uma medida 
repressiva, póde ter tambem effeitos preventivos ... A verdade é que o estado de 
sitio, reprimindo, previne muitas vezes, e debaixo deste ponto de vista é que se 
póde dizer que elle tem effeitos preventivos ; em sua essencia, porém, é repres-
sivo ... Fora principalmente preventivo e seria o regimen .das suspeitas ... E' justa-
mente na violencia do ataque, é na insufficiencia dos meios de defesa, é na impos-
sibilidade em que se vê o poder publico de garantir a ordem social ; é nestas condi-
ções que o estado de sitio se justifica como medida de defesa social, correspondente 
á defesa individual... Por consequencia o criterio do estado de sitio é, por incon-
testavel analogia, o criterio dà legitimá defesa, considerada recurso extremo,. E si 
a,ssim é, o caracter preventivo não póde constituir a essencia do estado de sitio. 

A legitima defesa é determinada pelo ataque : ninguem se constitua em legitima 
defesa prevenindo ... A verdade é esta : scientificamente o estado de sitio é repres-
sivo; o seu criterio juridico é justamente o criterio jurídico da legitima defesa ... 
Nã.o é só pelo criterio juridico que o estado de sitio é uma medida repressi~a; é 
mister ainda attender para os motivos políticos que determinaram sua creação. Si 
o estado de sitio se filia ao regímen policial, si é preventivo, elle se assignalará, não 
como meio de defesa social, mas como formidavel instrumento de oppressão ; quem 
manejar semelhante instrumento não se fará tyranno ou Cesar, si o não quizer. E' o 
arbítrio illimitado do poder sob a égide da lei das suspeitas. » (Annaes do Senado; 
vol. 30; 1898, pags. 151 e seguintes.) 

Esses dizeres do honrado autor do projecto são da maior justeza e subordi-
nam-se á melhor orientação juridico-politica, na materia em questão. Si no terreno 
doutrinario são elles susceptiveis de discussão e impugnação, podendo dar logar a 
pareceres divergentes como os de Avellaneda, Sarmiento, Rawson e Alcorta por ' 
um lado, e de Tejedor, Quintana, Marmol e Arangio Ruiz, por outro ; tal não póde 
nem deve,acontecer entre nós no depar~amento do Direito Publico escripto, onde o 
legislador constituinte deu expressam~1mte um caracter repressivo ao estado de . 
sitio. Reflicta-se bem sobre o § 20 do arp. 80 da nossa· Constituição, e desapparecerá 
qualquer duvida: - "Este (o Poder Ejxecutivo) durante o estado de sitio restrin-
gir-se ha nas medidas de repressão cont\'ª as pessoas, a impor .... » 

Ahi está, na palavra repressão, eloquentemente assignalada a natureza intima 
do estado de sitio : - uma reacção para fins de defesa e não uma acção com intuitos 
preventivos. E releva notar que, neste ponto, o Estatuto de 24 de fevereiro apar-
tou-se do seu modelo mais proximo, que foi a Constituição Argentina. Esta, contendo 
disposição semelhante á dâ nossa não caracterisa de repressivas as medidas de 
detenção e desterro, concedidas ao PoP,er Executivo. Eis os termos em que ella 
dispõe : Pero durante esta suspension n,o podrá el Presidente de Iâ. Republica con-
denar por si ni aplicár penas. Su poder se limitará en tal caso, respecto de las per-
Boruui, á arrestarlas ou trasladarlas de U\1 punto a otro de la Confederacion • (Const. 
Arg. art. 23, in fi;ne.) O nosso legislador constituinte, com esse texto debaixo dos 
olhos, não o reproduziu literalmente ,COfllO poderia fazer ; em vez de fallar simples-
mente em medidas referentes ou relativ~ á.B pessoas, disse : - medidas de repressão 
contra as pessoas. Sua intenção foi, portanto ,declarar ou aclarar a natureza repres-
siva do estado de sitio. De resto, este ca,racteristico do acto de suspensão de garan.i 
tias vem implícito no proprio conceito de commoção intestina quando illuminado 
pelos ensinamentos dos publicistas e mesmo pela simples exegése do texto consti-
tucional. 

Ruy Barbosa., o eminente estadista. e homem de lettras brazileiro, que culmina. 
na. cordilheira de nossa vida mental, explorou magistralmente a ma.teria em allega-
ções forenses, artigos e discursos que lhe suscitaram os acontecimentos politicos de 
abril de 1892. Sustentando com extraordinafio vigor e brilho a doutrina defendidà 
por Tejedor de que só o levante publico em armas (el ahamviento en armas, el alza-
miento publico) justifica. a declaração dp estado de sitio por motivo de commoção 
interna, demonstrou o grande constituci,onalista nacional que tal doutrina é "ª que 
consulta rigorosa.mente a. filiação histotj.ca. do direito constitucional • porque equi~ 
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para aquella commoção ás Vriourrection e rebellion de que fallam ai> leis inglezas e a. 
Constituição da Republica Norte-Americana. 

" Na escala das commoçõe~ possiveis ha gradações indeterrninaveis. Commo-
ções podem resultar de conflictos materiaes mais ou menos limitados em sua área, ou 
na quantitade, no caracter, na diposição dos seus autores. Co.mmoções promove na. 
cidade a indisciplina da. guarda. Commoções podem estabelecer-se pela repetição 
de certos sinistros ou pela extensão delles. A desorganisação dos serviços administra-
tivos pôde trazer o animo publico em estado de commoção. Violentas impressões de 
pavor, geradas por circumstancias inoffensivas que a imaginação agiganta, suscitam 
ás vezes commoções publicas das mais fortes . E casos ha em que um !3imples facto 
individual, a atrocidade de um .crime, a insolencia de um abuso de poder, produzem 
na alma popular commoções intensas e extensas .. . Apprehensões vagas, boatos 
levianos, ajuntamentos loquazes, não produzem commoções intestinas ... Só a revolta 
manifesta e armada nas ruas, ou a revolta organisada e minaz, com recursos de 
acção capazes de inhabilitar o governo para a manutenção da ordem, - a revol~, em 
summa, sob qualquer das suas f6rmas potentes e inquietadoras, pôde constituir para 
a Republica perigo irnwinente. n (R. Barbosa : - O Estado de sitio, sua natwreza, seus 
effeitos, seus limites ; pags. 33, 36, 38.) 

Baixando das regiões da theoria ao terreno da interpretação do direito consti-
tucional escripto, mostrou o nosso valoroso publicista que de tres'condições depende, 
entre nós, a constitucionalidade do estado de sitio : commoção intestina, perigo 
imminente da patria e necessidade de segurança da Republica. Mostrou mais que 
o texto de nossa lei fundamental (art. 80) associa e equipara a commoção intestina á 
invasão estrangeira attribuindo-lhes gravidade igual. E de tudo isso concluiu o 
seguinte : " Para que se verifique a commoção no sentido constitucional, é necessario 
que a segurança da Republica periclite. Ora, para que a segurança da Republica não 
só se abale sinão tambem perigue, varios r equisitos são indispensaveis : primeiro, 
ha de haver elementos de perturbação organisados e capazes de acção violenta; 
segun<lo, o objecto da acção perturbadora ha de ser realizavel; terceiro, ha de se 
demonstrar q'\le o Governo não tinha, na policia, na força armada e nos tribunaes, 
meios de repressão decisivos. » (Ibid. ; pag. 34.) 

A irrefutabilidade da argumentação conducente a taes conclusões parece-nos 
completa. 

E si de algum reforço mais estas precisam, é o caso de pedir a outras legislações o 
~ ~ subsidio de suas disposições sobre o assumpto. Deixando de parte a Const. Arg. que se 

expressa quasi nos mesmos termos ,da nossa, leia.mos o que diz a respeito a Consti-
tuição dos Estados Unidos. Eis o texto : « O privilegio da ordem de habeas corpus 
não se suspenderá sinão em casos de rebelUão ou invasão, quando a segurança pubUca 
o requerer n, (art. lº, sec. 9.). Vejamos tambem o que diz a lei franceza. de 4 de abril 
de 1878, no seu art. lº : E' isto : « O estado de sitio não pôde ser declarado sinão em 
caso de perigo imrninente resultante de uma guerra estrangeira ou de uma inswrreição 
á mão armada. n Estes textos são eloquentíssimos, e quer por elles, quer pelos termos 
em que está concebido o art. 80 da Const. de 24 de fevereiro, somos levados a procla-
mar que a proposição do Senado consagrou, na especie, a boa doutrina. O estado de 
sitio é arma de repressão e não de prevenção, e pois para ser decretado por motivo de 
commoção intestina é preciso que esta tenha tomado a fórma de insurreição armada 
ou de conspiração capaz de subverter a ordem constitucional. (*) 

Os §§ i, 2 .e 3 do art. 1° do projecto consignam disposições profundamente salu-
tares, das quaes a principal é a especificação dos direitos e garantias individuaes 

(*) Cornmentando o art. 34 n° 21 da Const. de 24 de fevereiro, exprime-se 
assim o Dr. Aristides Milton : «A declaração do estado de sitio é medida mera-
mente repressiva ou preventiva tambem? - Divergem n'este ponto os publ,1-
cistaa. Nossa lei porém resolve pela negativa a questão.» (A. Milton : Notic. Hist. 
texto e comment. de. Const. do Brazil). 
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attingidos pelo estado de sitio. A suspensão de uns e outras fica limitada a um circulo 
de diametro apparentemente curto, mas na realidade comprehensivo dos mais 
importantes direitos individuaes, e por isso mesmo daquelles que, em ·épocas de crise 
politica poderiam crear embaraços ao poder publico. 

A Constituição brazileira no seu art. 80, do mesmo modo que a Argentina ne seu 
art. 23, dá como effeito immediato da decretação do sitio a suspensão das garantiás 
constituoionaes, sem dizer si de todas ou si sómente de algumas dellas. E' claro que o 
modo de exprimir-se do legislador constituinte suscita a idéa de que é da totalidade 
das garantias que se trata ; mas é o caso de appellar da lettra para o espirita da lei, 
uma vez que ha direitos e garantias expressos ou declarados nas Constituições que, 
por sua propria natureza e principalmente por sua innocuidade, não são nem preci-
sam ser suspensos no meio das mais pavorosas crises politicas. Divergem entretanto 
os publicistas platinas, bem como os brazileiros, sobre a extensão do estado de sitio, 
visto através dos respectivos prismas constitucionaes. 

Estudada a questão á luz dos principias e tendo-se em vista o espirita dos insti-
tutos politicos consagrados nas leis fundamentaes do nosso paiz e da Republica 
Argentina, parece que acertará quem não der á expressão " as garantias constitu-
cionaes » uma illimitação, que a ser absoluta viria fatalmente a ser absurda. 

O illustre Julian Barraquero, que aliás dá como assentado que a Constituição 
argentina autorisa a suspensão de todas as garantias const.itucionaes, destróe explici-
tamente essa presumpção quando confessa : " Nuestro articulo constitucional dice 
en su primera parte que el estado de sitio suspende todas las garantias constitucio-
nales, pero luego agrega que los poderes que ese estado anormal confiere ai Presi-
dente, si limitan, respecto de las pe:rsonas, á trasladarias ó arrestarias, sin que jamás 
pueda por si aplicar penas. Resulta entonces que el estado de 'Sitio y la suspension 
dei auto de habeas corpus habilitan á las autoridades politicas para arrestar. » ... 
« Nuestra Constitucion ha tomado un ~litrumento de gobierno, originaria dei derecho 
de la fuerza y ha pretendido disfarzalo., con el ropage de un instrumento protector , 
de la libertá; ha querido dar al estado d~ sitio que és un resorte de opresion los efectos 
de la suspension dei habeas corpus que és un instrumento de gobierno protector dei 
orden y la libertad. » ... « Muchos han c~·eido que el espirita de la Constitucion no és 
otro que suspender la garantia dada á la seguridad personal... Indudablemente esa 
és la tendencia de la ultima parte dei articulo 23, que limita las facultadas dei Presi-
dente.» (Espiritu y practica de la Oonstf,tucion Argentina; paga. 375 e 376.) 

Por outro lado os principias ger~s de Direito Publico e a lição dos mestres "'\ 
modernos da ma.teria levam-nos a. pensE\'r que a suspensão de garantias a que se refere 
o a.rt. 80 de nossa Constituição é nec~ssariamente limitada. a umas tantas dessas 
gar8.I)tias. 

Segundo Alcorta, que nesse ponto nada mais faz do que repetir uma. verdade 
juridica axiomatica, as garantias constitucionaes são a realização por escripto dos 
direitos individuaes no corpo de preceitos constitutivos do Estado. 

Direitos individuaes, no sentir do mesmo autor, são os que constituem a perso-
nalidade do homen e. manifestam-se : na pessoa mesma, pela liberdade pessoal ; 
nas cousas, pelo uso e disposição exclll\livos; nas acções pela livre manifestação do 
pensamento fallado ou escripto. 

Todas as constituições modernas jnserem, como é sabido, n'um capitulo ou 
titulo especial, ordinariamente chamado de declaraçiio de direitos, essas faculdades 
ou regalias individuaes, constitutivas d(t personalidade do homem, a que Bluntschli 
chamou muito bem direitos geraes hum,anos, e cuja especificação expressa nas leis 
fundamentaes das nações Lastarria considera uma. necessidade de primeira ordem, 
uma condição de existencia dos Governps de democracia. O nosso Estatuto politico 
de 24 de fevereiro não se apartou da regra geral, e na secção 2a do seu titulo 4°, art. 72 
e seus paragraphos e arta 73 a 78, fez a sua. declaração dos 'direitos individuaes e 
respectivas garantias. A enumeração feita pelo nosso legislador é longa e compre-
hende direitos civis e politicos, ptlmarios e secundarios ; onde, porém, se encontra o 
nódulo, o eixo do assumpto em questão~ no dispositivo precipuo do a.rt. 72, que reza. 
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assim : • A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros residentes no paiz a 
inviolabilidade dos direitos corwernentea á liberdade, á segurança individual e á pro-
prieda.de. » · 

Vê-se que o nosso legislador, conformando-se com os dictames da theoria, consi-
derou direitos individuaes, garantindo-os, aquelles a que se refere o publicista 
argentino, na citação acima. 

Ora, sendo assim, basta que o estado de sitio possa determinar ao mesmo tempo 
a detenção de alguem sem as formalidades ordinarias, a limitação temporaria do 
direito de propriedade, a suspensão das liberdades de tribuna e imprensa, - para que 
as garantias constitucionaes fiquem effectivamente suspensas nos termos da nossa 
lei fundamental. Inutil seria suspender explicita e englobadamente todos os outros 
direitos individuaes, que nada mais são do que corollarios ou emanações dos tres 
direitos fundamentaes que se resumem nos de liberdade pessoal, de propriedade e de 
livre manifestação do pensamento. (*) 

Com razão, po.rtanto, disse no Senado o autor do substitutivo que é o projecto 
a.ctual : " Ha direitos individuaes, como a liberdade de consciencia, de culto, o direito 
de petição, etc., a que seria iniquo e sem nenhuma vantagem para a causa publica 
trazer limitações. Mesmo em relação a certas garantias, quaes, desaforamento das 
jurisdicções ordinarias, plena liberdade de defesa e inviolabilidade do sigillo da corres-
pondencia, não ha motivos politicos que justifiquem a suspensão ou restricções. » 

Outro tanto poderia a Commissão dizer da grande maioria dos direitos e garan· 
tias a que se referem os 31 paragraphos do art. 72. 

Nestas condições parece que bem inspirada andou a outra casa do Congresso 
quando estabeleceu no § 1° do art. 1° do projecto que o estado de sitio suspende 
sómente o exercicio dos direitos individuaes consagrados nos§§ 8, 10, e 12 do art. 72 
da Constituição, e as formalidades que fazem effectivas as garantias consignada!! 
nos §§ 11, 13, 14, 17 e 22 do citado artigo') Os direitos attingidos são os de reunião, 
locomoção e manifestação do pensamente ; as garantias são as que se referem á 
liberdade pessoal e á plenitude do direito de propriedade. 

Os § § 2° ,e 3° do referido artigo nada mais fazem do que dar as regras praticas 
para a justa applicação das medidas do sitio no tocante aos direitos e garantias 
suspensos. Acha a commissão que elles devem ser acceitos, tanto mais quanto n'um 
-delles está firmado o justo preceito da n~o cumulação no mesmo individuo das 
medidas de detenção e desterro, - cumulação de que não cogitou nem podia cogi-
tar a Constituição e que, a ser adaptada ou admittida, daria nascimento a um illo-
gismo forrado de uma iniquidade. 

O art. 3° do projecto mantem, durante a vigencia do sitio, as immynidades 
parlamentares de que tratam os arte. 19 e 20 da Constituição. 

A Commissão acha que é tempo de liquidar, pela disposição do projecto, essa 
velha e atormentada questão que deve quanto antes deixar de ser o moinho accio-
nado pelos ventos do quadrante politico e partidario, portadores sempre da poeira 
das contradições as mais deploraveis. De 1892 até o presente os poderes legislativo 
e judiciario da Republica teem oscillado entre a solução do projecto e a que lhe é 
contraria, manifestando-se divergente e incoherentemente sobre a mataria. E' assim 
que em 22 de julho de 1892 a Camára dos Deputados approvava um parecer recon-
hecendo como consequencia do estado de sitio a suspensão das immunidades parla-
mentares, e dous annos depois, em 2 de julho de 1894, votava um projecto de 
sitio com a resalva das mesmas immunidades. E' tambem assim que o Senado, 

(*) Convem recordar, em apoio da these sustentada, ·a seguinte opmmo de 
um minis~ro do nosso. Supremo Tribunal, expressa em accordam : cc O estado 
de sitio não significa a suspensão de todas as garantias constitucionaes, mas tão 
sómente daquellas que se acham mencionadas no art. 80 § 20 da Const. (Voto do 
er. Bernardi:na Ferreira no doe. de 16 de Abril de 1898.) 
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que, na sessão de 10 de julho de 1894, votára a resolução da Camara resalvando as 
immunidades parlamentares, abriu mão em 1897 (como a Camara) de tal resalva, 
e pelo projecto actual volta a estabelecer a doutrina da subsistencia das immuni-
dades durante o estado de sitio. E ' ainda assim que o Supremo Tribunal Federal 
que, em abril de 1892 e 26 de março de 1898, mantivera a prisão de congressistas 
por effeito do estado de sitio, decidiu afinal por Accordam de 16 de abril do mesmo 
anno de 1898 de maneira differente, declarando expressamente que « a immunidade, 
inherente á funcção de legislar, importa essencialmente á autonomia e indepen-
dencia do Poder Legislativo, de sorte que não póde estar incluída entre as garantias 
constitucionaes que o estado de sitio suspende n~s termos do art. 80 da Consti-
tuição.» 

Comprehende-se bem que a permanencia dessa indecisão ou fluctuação legis-
lativa e judiciaria em mataria tão grave como seja a da mutilação de um dos poderes 
constit'!cionaes pela sequestração possivel e muita vez arbitraria de alguns (e 
porque não de todos?) dos seus membros, não é um estado de cousas que se deva 
manter sem largo prejuízo para a seriedade e verdade das nossas instituições poli-
ticas. · 

Felizmente parece que está hoje feito o accordo na maioria dos espíritos a 
respeito da solução definitiva da questão e que os ultimos votos do Senado e do 
Supremo Tribunal representam o pensamento afinal vencedor na mataria em 
debate. E é realmente o caso de serem postos de lado todos os partispris dequal-
quer ordem, sejam theoricos ou filhos de preoocupações de coherencia ou déscon-
fiança política, para fixar de vez a regra a seguir em assumpto tão melindroso. · 

Conforme já ficou declarado, o relator deste parecer pensou, á primeira inspec-
ção da mataria, que a ascendencia latina ,especialmente franceza, do estado de 
sitio como sinonymo do état de siége militar, implicava forçosamente uma situação 
em que todas as regali!18 e privilegios1civis ou politicos, inclusive os parlamentares, 
desappareciam sob a acção energic,ia e impreterivel da autoridade encarregada 
de ·velar pela salvação publica na erpergencia de fundas crises nacionaes. Entre-
tanto tal ponto de vista é inacceitayel, e disso penitenciou-se ainda ha· pouco o 
humilde membro da Commissão a quem foi incumbido o trabalho de dizer sobre o 
presente projecto do Senado. Para justificação de una tal amende é sufficiente 
notar que o direito constitucional an~lo-saxonio, representado pelas leis e praticas 
da Inglaterra e dos Estados Unidos qo Norte ,é menos garantidor da immunidade 
parlamentar do que um grande numero de Constituições de povos latinos, - de 
onde se conclue que, nesse ponto, a rpera suspensão do privilegio dó habeas-corpus 
é mais radical, como medida de excepção do que o complicado apparelho do cha-
mado estado de sitio. 

Realmente, ao passo que a Constituição americana estabelece a possibilidade 
da prisão de um deputado ou senador por motivo de traição ou felonia e no caso de 
perturbação da paz (breach o/ the p~ace), limitando .ao demais a immunidade ao 
tempo de estada ·nas Camaas e de ip.a e volta na execução do mandato (eundo, 
morando et redeundo), a Constituição brazileira, cingindo-se nesse ponto á argentina 
seu modelo mais proximo, dispoz qu,e os deputados e senadores « não podem ser 
presos nem processados criminalmezi.te sem prévia licença de sua Camara, salvo 
caso de flagrancia em crime inafiançavel » e declarou que essa immunidade se man-
teria ininterrupta durante o largo pra,zo ql,le vai do recebimento do diploma a uma 
nova eleição. . . ' 

Isto prova que no Br.azil, como na Republica Argentina, os legisladores consti-
tuintes tiveram em mente cercar os i:;nembros do Poder Legislativo de mais efficaz 
.protecção, quer nas circumstancias a,normaes, quer nas normaes, do que aquella 
de que dispoem os membros do Congresso da Amarica do Norte. " Se buscaba, sin 
duda alguna, dar á los miembros d~l Congresso aun mayores garantias para el 
desempeno de sus funciones que aqpellas de que gozaban los legisladores de la 
nación americana, assegurando su independencia individual y la integridad de los 
poderes. » São palavras estas da sentE'/rn;ia da Suprema Côrte Argentina, no caso do 
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senador Leandro Alem, mettido em prisão, em época de estado de sitio, por ordem 
do governo da Republica visinha. 

Em tal sentença, que tem a data de 15 de dezembro de 1893, foi superior e 
luminosamente tratada esta questão das immunidades parlamentares e é nella que 
se teem de inspirar, forçosa e legitimamente, os juízes e legisladores brazileiros, si 
quize'rem respeitar o espírito da nossa Constituição. 

Estudando e cotejando os arte. 23 e 61 da Constituição de seu paiz a Suprema 
Côrte Argentina deixou provado, com abundancia de argumentos, que u entre las 
facultadas constitucione.les del Presidente da le Republica durante el estado de 
sitio no entra la de arrestará los miembros del Congresso». Ora, os arts. 23, 60 e 61 
da Constituição argentina correspondem perfeitamente, quasi litteralmente, e.os 
arta. 80, 19 e 20 da Constituição brazileira. Mesma disposição, mesma interpretação, 
portanto. , 

Longe iria a Commissão si quizesse expor e desenvolver a poderosa serie de 
argumentos em que se esteia a disposição do art. 30 do projecto. Os Annaes da 
Camara e do Senado estão recheiados delles, como tambem o está o Accordam do 
Supremo Tribunal Federal, de 16 de abril de 1898, que synthetisou em um de seus 
considerandos os principaes fundamentos theoricos da citada sentença da Suprema 
Cõrte Argentina. A Camara, em súa alta sabedoria, aprecial-os-ha, devidamente 
e, certo, adoptal-os-ha, sobretudo si estudar conjunctamente com o art. 80 o § 21 do 
art. 34 da Constituição. 

Ficou dito no começo deste parecer que o projecto vindo do Senado dava solu-
ção justa e liberal ao complexo problema do sitio, dispondo sabiamente não só quánto 
á questão das immunidades parlamentares como quanto ás dos requisitos da com-
moçã.o intestina, da cumulação no mesmo individuo das medidas de detenção e 
desterro, da instituição e competencia de tríbunaes militares extraordinaríos sobre-
postos á jurisdicção civil ordinaría, da cessação dos effeitos do estado de sítio pela 
terminação do prazo deste, etc. ViII).os quaes os artigos que respondem ás tres pri-
meiras questões e mais á da extensão do estado de sitio ou do numero de garan-
tias cons~itucionaes que elle suspende. Resta-nos comprovar o nosso acerto citando 
os artigos em que são resolvidas as duas questões restantes. 

Dos effeitos decorrentes da suspensão de garantias occupa-se o projecto no seu 
art. 6º, dispondo que taes effeitos cessarão desde que for suspenso o estado de 
sitio, quer pela terminação do. prazo, quer por e.cto do Poder Legislativo ou do 
Executivo. 

E' esta a doutrina do Accordam de 16 de abril do anno passado, a qual,inques-
tionavelmente, mais do que a opposta, se confol'ma com alettra e o espírito da Con-
stituição e, sobretudo, com os pr.incipios geraes de direito inscriptos na legislação 
nacional. Ocioso seria recordar e compendiar os argumentos que a abroquelam e 
que em luminosa e extensa cópia fulguram no precioso volume em que estão con-
cerrados os trabalhos de Ruy Barbosa, produzidos a proposito do estado de sitio de 
abril de 1892. 

As medidas concernentes á eliminação de quaesquer jurídicções extraordina-
rias ou excepcionaes para dizer sobre a criminalidade dos cidadãos apanhados nas 
malhas do estado de sítio, o projecto as consigna em seu art. 7° e respectivos para-
graphos, no ultimo dos quaes é explicitamente revogada a lei n . 61 de 24 de outubro 
de 1868 e nas mesmas condições derogada a de 18 .de setembro de 1852. 

Não parece necessario insistir sobre a plausibilidade de taes disposições, que . 
decorrem do proprio conceito do sitio, conforme o concebeu e firmou o nosso legis-
lador constituinte. A applicação da lei marcial, que em tanto importa o estabeleci-
mento de tribunaes e regras militares para o julgamento de crimes políticos, não se 
coaduna com a nossa organisação constitucional e judiciaria. Estamos muito longe 
nesse ponto, do état de ·siége das leis francezas de 1849 e 1878, do Belagerungs-
ZU.!tand da lei prussiana de 1851, do Standrecht da antiga Confederação Germanica, 
e do estado. de protecção e:cpraordinaria da legislação russa. 

Alcorta, definindo o estado de sitio, exprime-se ~este modo : " E' aquelle estado 
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em que se acham suspensas as garantias constitucionaes em caso de uma commoção 
interior ou de um ataque externo, permanecendo os tribunaes de justiça no livre 
ea:ercicio de sua furisdicção ordinaria. Esta definição que é uma generalisação de 
dados fornecidos pela Constituição argentina, não póde deixar de ser por nós adop-
tada, uma vez que o conceito do sitio formulado por nossa lei fundamental foi 
importado daquelle Estatuto platino. Consequentemente, dizer estado de sitio é 
dizer implicitamente - ausencia de tribunaes militares, especiaes ou excepcionaes, 
de commissões e conselhos de guerra, em uma palavra, de lei marcial. 

« Hay (diz Barraquero) una diferencia enorme entre la declaración del estado 
de sitio y la proclamacion de Ia Iey marcial ; pueden ser declarados en estado de 
sitio varios puntos de Ia Nación donde efectivamente no se realicen opera-Oionaes 
de guerra ; pero Ia ley marcial no puede decretarse ni aplicar-se sino en e! .teatro 
mismo de las hostilidades, tan solo como un sistema de hacer la guerra y no como 
un resorte constitucional de gobierno, ni como un medio de ejocutar leyes civiles. » 

O art. 70 da proposição do Senado é, pois, merecedor dos applausos da Com-
missão. 

O mesmo é licito dizer dos arts. 4°, 5°, 10°, 11°, 13°, 14° e 15° os quaes encer-
ram medidas defluentes e complementares das disposições capitaes do projecto. 

Sente a Commissão não poder fazer affirmação semelhante com relação ao 
dispositivo articulado sob o n. 8, ao qual se filiam os arts. 90 e 12°. Os tres artigos 
de que se trata encerram mataria susceptivel de séria impugnação quer no terreno 
dos princípios, quer no da pratica ou da respectiva exequibilidade. 

Determina o art. 8º : « Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o 
Congresso Nacional reunir-se-ha, de pleno direito, extraordinariamente, 30 dias 
depois, contados da data da declaração. Paragrapho unico : Reunido o Congresso, 
etc ... » 

Ha a averiguar antes de tudo ~ constitucionalidade dessa reunião extraordi-
naria do Congresso ,de pleno direito, ou independentemente de convocação. Passe-
mos a fazei-o. 

O art. 80 da Constituição, estatµindo sobre a occasião em que o Poder Execu-
tivo deve prestar ao Congresso con-(;as dos seus actos durante o sitio, diz no seu 
§ 3° : « Logo que se reunir o Congresso » ... etc. Estas palavras referem-se evidente-
mente á época normal da reuniã o do Congresso, nos termos do art. 17 que marca 
o dia da abertura dos trabalhos legislativos. E' exactamente neste art. 17, CJ.Ue se 
encontra o caso unico de reunião do Congresso, independentemente de convocação. 
Fóra .deste caso e dos de adiamento e prorogação, a acção autonoma do Congresso 
quanto a épocas de funccionamentp desapparece, para prevalecer a attribuição 
privativa conferida ao Poder Executiyo de convocai-o extraordinariamente. ( Art.48 
n. 10.) 

Combinados os ~rts . l 7, 34 n. 3p e 48 n . 10, vê-se que a Constituição estabe-
leceu uma regra que póde ser formulada nestes termos : Uma vez reunido o Con-
gresso para a realização dos seus tral;>alhos só póde elle funccionar fóra do prazo de 
quatro mezes ou em virtude de prorqgação ou adiamento, decretados pelo proprio 
Congresso, ou em virtude de convocação extraordinaria, emanada exclusivamente 
do Presidente da Republica. 

Ora ninguem dirá que esta re11Ta favorece ou autorisa de qualquer modo a 
reunião extraordinaria, de pleno direito, que o projecto attribue ao Congresso para 
o fim de suspender ou approvar o e~tado de sitio decretado pelo Poder Executivo 
na ausencia do Legislativo. 

Tendo firmado aquella regra e não havendo aberto excepção a ella nem no 
art. 80 nem no art. 34 n. 21, que se :veferem ao estado de sitio; tendo em vez disso 
confirmado a mesma regra pelas pal'l'vras logo que se reunir o Congresso, do art. 80 
§ 30 ; é evidente. que o legislador confjtituinte não teve a intenção de permittir que 
o Congresso se reuna por direito prqprio, extraordinariamente, ferindo . uma attri-
buição privativa de outro poder. 

A lettra. e o espírito da Constitqição repellem, portanto, a providencia contida 
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no projecto, que é uma adaptação do disposto no art. 2° da lei franceza de 4 de abril 
de 1878, conhecida pela denomir\.ação de lei B(J!T'doux. 

Na França, em pleno dominio do regímen parlamentar, isto é, de um parle.· 
menta que governa, e dada a existencia de um estado de sitio que institue a lei 
marcial, comprehende-se a reunião das Gamaras, de pleno direito, logo após a SUB· 
pensão de garantias ; não assim entre nós, no nosso regime~ presidencial, de poderes 
independentes e apenas coordenados. Entretanto mesmo na França, por occasião 
de discutir-se a lei Bardoux, vozes levantaram-se combatendo por excessiva e incon· 
stitucional a reunião de pleno direito das Gamaras. Eis o que nos informa a respeito 
Théodore Reinach : 

« La commission sénatoriale de 1878 jugeait que la réunion de plein droit des 
chambres, aprés la déclaration d'état de siége, était á la fois une disposition exces-
.'l'ive et inconstitutionelle. En effet, disait-on, c'est la Constituition elle-même qui 
fixe la date de la réunion des chambres, attribue au Président le droit et quelquefois 
le devoir de les convoquer en session extraordinaire, et prévoit un cas unique ou 
leur réunion a lieu de plein droit ; on ne peut pas, dans une simple loi, ajouter á ces 
dispositions un cas nouveau de convocation extraordinaire. » 

E' verdade que taes argumentos não pevaleceram no parlamento francez; mas 
dada a differença dos dous regimens políticos - o da França e o nosso - ha ahi 
um magnifico subsidio para impugnação do art. 8º do projecto. 

Haverá em algum dos paizes, cujas Constituições serviram de modelo á nossa,· 
uma disposição de lei semelhante á que examinamos? 

Nos Estados Unidos é escusado procural-a, pois a mera suspensão do habeas-
corpus, que é alli o estado de sitio, não requer uma medida de tal ordem, e a Con-
stituição americana não só não dispoz sobre suspensão ou approvação pelo Con-
gresso daquella providencia excepcional, como nem ao menos declarou a qual dos 
poderes ella devia caber. Só depois da lei de 1.863, julgada perfeitamente consti-
tucional pela Corte Suprema, ficou deferido ao Poder Exeoutivo o direito de deere-
tar a suspensão do habeas corpus_ 

Na Republica Argentina a situação é a mesma que entre nós. A Constituição 
nada dispõe sobre reunião extraordinaria do Congresso em caso de decretação do 
sitio, e por outro lado, apezar dos reclamos de Barraquero e outros, nenhuma lei 
foi ainda feita para regulamentar os textos constitucionaes sobre suspensão de 
garantias . . 

E nem é crível que, vindo essa lei, ella consigne disposição de que se trata 
uma vez contar alli com os antecedentes de 1875, consistentes na recusa de infor-
mações pedidas pelo Senador Rawson a proposito do sitio declarado por occasião 
do incendio do Collegio dos Jesuítas e na subsequente rejeição do projecto apresen-
tado pelo senador, estabelecendo o prazo de dez dias para.apresentação daquellas 
informações pelo Poder Executivo. O Congresso argentino que então não legislou 
o menos, não virá de certo a legislar o mais, autorisando uma reunião do Con-
~esso, de pleno direito, para approvar ou suspender o sitio. 

Demais, a Commissão pensa ainda que o art. 8° do projecto é difficilmente 
exequível dadas certas hypotheses, aliás passiveis e natureas, que é inutil figurar 
aqui. 

Os arts. 9° e 12, que se filiam ao 8°, incidem, por isso mesmo, na impugnação 
que fazemos a este, accrescendo que ainda mais inexequível e inacceitaval do que 
os 8° e 9° affigura-se-nos o art. 12, cujo ultimo alinea, precisa de ser examinado 
detidamente pela Camara. 

E' este o modo de ver da Commissão de Constituição, Legislação e Justiça 
sobre o projecto n. 178 do anno passado, vindo da outra casa do Congresso 
Nacional. 

De accordo com o exposto, a Commissão propõe, portanto, a adopção do mesmo 
projecto, com as emendas seguintes : 

Ao art. 8°. - Supprima-se. 
Ao e.rt. 9° - Supprima-se. 
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Ao art. 10º - Supprimam-se as palavras finaes: «procedendo-se de conformi-
dade•, etc. 

Ao art. Uo - Supprima-se o lº alinéa do § lº. 
Ao art. 12 - Supprima-se. 
Sala das commissões, 14 de outubro de 1899. - Martins Junior, relator e 

presidente. - Luiz Domingues, pelas conclusões. - Edmund.o da Fonseca, pelas 
conclusões. - Alfredo I'into, pelas conclusões. - Xavier da Silveira (com restric-
ções). · 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. Só nos casos de insurreição armada de pessoas do povo ou de represen-

tantes da força publica, quer de terra, quer de mar, ou de conspiração, em que 
estejam envolvid.os agentes da força armada ou autori• . 

Projecto nº 178 dades militares, de modo que abale a confiança do Governo 
em seu concurso para a repressão, é que se poderá consi-

1898, do Senado. derar verificada a commoção intestina, de que trata o 
art. 80 da Constituição da Republica. 

Os crimes definidos nos arts. 87 a 114 e 118 e 119 do codigo penal vigente só 
autorizam a declaração do, estado de-sitio · quando assumirem as proporções de com. 
moção intestina assim verificada. 

Em qualquer de taes casos, não se achando reunido o Congresso, o Poder 
Executivo Federal, por deliberação propria ou em virtude de requisição do governo 
de algum Estado em que se verifique a commoção intestina, poderá declarar em 
estado de s1tio a respectiva parte do territorio, si reconhecer que as medidas legaes 
ordinarias, apoiadas na força de que dispuzerem as autoridades são insufficientes 
para o restabelecimanto da ordem e tranquillidade publica. 

§ 1°. O estado de sitio suspenderr sómente o exercício dos direitos individuaes 
consagrados nos §§ so, 10 e 12 do art. 72 da ConsFtuição Federal e as formalidades 
que fazem effectivas as garantias nos §§ 11, 13, 14, 17 e 22 do citado artigo. 

Os effeitos resultantes da declar\i.ção do estado de sitio começarão da data da 
publicação do respectivo acto, não podendo em nenhuma circumstancia ter acção 
retro-activa. 

§ 2.0 As medidas de excepção a 1ue se refere o final do primei):-o alinea do para-
grapho anterior consistirão sómente ; 

a) ( § 11) Em poder a autoridade policial penetrar na casa. do cidadão, indepen· 
dente de consentimento deste e de fqrmalidades legaes, para proceder a pesquizas, 
que tenham por fim a detenção de pessoas, apprehensão de armas e de documentos 
que se relacionem com a perturbação da ordem publica. 

b) ( § 13 e 14) Na privação da libe;rdade individual; 
1°, pela detenção de pessoas e:q:i lagares não destinados aos réos de crimes 

communs; 
2°, pelo desterro dos pontos do ~erritorio nacional sujeitos ao estado de sitio. 
Não se pódera cumular no mesmo individuo a prisão com o desterro. Com o 

'desterro cessará, i;pao facto, a prisão1 que só permanecerá emquanto o individuo 
estiver retido em lagares sujeitos ao eistado de sitio. 

e) ( § 17) Na dispensa de indemn~:ação prévia da propriedade particular, de que 
careça o Governo. 

A occupação ou apropriação dei;ita propriedade, t erminado o estado de sitio, 
obrigará o poder publico, no primeiro caso, á restituição com perdas e damnos, no 
segundo á indemnização, entenden:clo-se desapropriada por utilidade publica 
a propriedade. 

O sequestro de armas, como medj.da preventiva, não dá direito á indemnização, 
mas, suspenso o sitio, serão restituid&13 aos seus donos. 

d) ( § 22) Na suspensão do habe,aa-corpua, limitado ás medidas de excepção, 
expressamente declaradas na presentei lei, relativas ás pessoas. 

§ 3.0 Na suspensão t emporaria de jornaes, com prazo fixado que não excederá ao 
determinado para o estado de sitio, se \"estringirá a limitação á liberdade de imprensa. 
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Art. 2. 0 Os eidadãos, nacionaes e estrangeiros, exercerão, durante o estado de 
sitio, todos os direitos constítucionaes, não suspensos em virtude do artigo anterior. 

Art. 3.0 Nas medidas d.e retpreasão per:tnittidas pelo estado de sitio do Governo, 
ou do Congresso, não se comprehende a suspensão das immunidades consagradas nos 
arta. 19 e 20 da Constituição. 

Art. 4. 0 Na vigencia do estado de sitio, o Poder Executivo, por si e seus agentes, 
colherá todos os documentos que possam inatroir o processo e firmar a responsabi-
lidade criminal dos insurgentes ou conspiradores. 

Art. 5. 0 Poderá o Poder Executivo suspender o estado de sitio declarado pelo 
Congresso Nacional, si durante o intervallo das 8U88 sessões tiverem cessado os 
motivos que dictaram essa medida. 

Aberto, porém, o Congresso, já não poderá o Poder Executivo usar desta facul-
dade. 

Paragrapho unico. O estado de sitio decretado pelo Poder Executivo será por 
elle submettido á approvação de Congresso, ainda mesmo que haja cessado antes da 
·reunião deste. 

Art. 6.o Suspenso o estado de sitio, por haver terminado o prazo de sua duração, 
ou por acto Legislativo ou do Executivo, cessarão todos os effeitos decorrentes da 
suspensão das garantias constitucionaes. 

Assim: 
Serão desde logo postos em liberdade os cidadãos detidos ou desterrados, a res-

peito dos quaes se não colherem provas de criminalidade ; e reínettidos immediata-
inente ás autoridades competentes com as provas que se houverem colligido os mais 
indiciados, afim de que se instaure o processo contra elles e quaesquer outros respon-
saveis. 

Paragrapho unico. Esse processo não depende das deliberações do Congresi;o 
ácerca do estado de sitio e das medidas de excepção, impostas pelo Poder Executivo. 

Art. 7.º A formação da culpa e o julgamento dos réos se effectuarão perante as 
jurisdicções ordinarias a que estes estiverem sujeitos, segundo a sua qualidade de 
civis ou militares e a natureza do crime; sendo vedado, por infringente da Consti-
tuição, crearem-se juntas, tribunaes ou juízes de excepção. 

§ 1.0 Nem o Poder Executivo, nem o Legislativo poderão crear, seja sob que pre-
texto ou denominação for, commissões de julgamento, civis ou militares, tribunaes 
extraordinarios ou juizes de excepção, ou estender a cidadãos não militares a autori-
dade de tribunaes militares. 

§ 2. 0 Está revogada a lei n . 61 ,de 24 de outubro de 1838; e derogada a de 18 de 
setembro de 1852 nas disposições em que autoriza a creação de juntas provisorias, 
sujeita a conselhos de guerras pessoas não militares, incursas em crimes militares e 
applica a pena de galés. 

Art. 8. 0 Declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Congresso Nacional 
reunir-se-ha, de pleno direito, ·extraordinariaamente, 30 dias depois, contados da 
data da declaração. 

Paragrapho unico. Reunido o Congresso, o Presidente da Republisa, em men-
sagem especial e no prazo de cinco dias, lhe relatará os motivos que determinaram a 
declaração do estado de sitio e as medidas de excepção, que houverem sido tomadas, 
remettendo-lhe todos os documentos justificativos do seu acto. 

1. Esses documentos apresentar-se-hão sempre em original e serão, na Camara 6 
no Senado, depois de remettidos a este por aquella, livremente franquedos á inspec-
ção dos seus respectivos membros, desde que seja dado para ordem dos trabalhos o 
parecer da commissão a que tiver sido commettido o estudo preliminar do assumpto. 

II. O exame dessa ma teria será iniciado na Camara, onde, assim como no Senado 
logo após a deliberação 'daquelle ramo do Congresso, ella terá precedencia a qualquer 
outra, considerando-se de urgencia o respectivo parecer. 

III. Si a camara não iniciar esse trabalho dentro de cinco dias da apresentação 
daquella mensagem e dos documentos que a deverão acompanhar, o Senado requi-
sital-os-ha da Camara e iniciará logo o exame do assumpto 
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'1v. Sie. Ce.me.re. lh'os recusar,o Senado deliberará. sobre o assumpto pele. verdade 
sabida., esclarecendo-se com as informações que puder obter, e communicará á 
Camara o resultado da sua deliberação. 

V. Os reiSlridos documentos serão publicados officialmente com o parecer de. 
competente commissão, e não poderão ser recusados aos exames ordenados pelos 
tribunaes de justiça para e. verificação da culpabilidade de individuos envolvidos em 
processo, por imputações ligadas aos motivos de. declaração do sitio. 

Art. 9. 0 Reunido o Congresso para o fim de que trata o artigo anterior, elle só 
deliberará. sobre a approvação ou suspensão do estado de sitio, reservando para 
depois da terminação do sitio o exame das mec!_idas de excepção. 

Art. 10. Sendo o sitio declarado pelo Congresso e estando este funcionando ao 
tempo da terminação do prazo fixado na resolução, o Poder Executivo lhe relatará. 
todas as medidas que tiver tomado, dentro de cinco dias da cessação do sitio, proce-
dendo-se de conformidade com as regras estabelecidas no art. 8°, paragre.pho unico, 
ns. I e VII. 

Art. 11. Terminado o estado de sitio declaradp por acto legislativo ou pelo Poder 
Executivo, a Camara iniciará. na mesma sessão legislativa ou na que se seguir, se 
aquella estiver encerrada, e no prazo de cinco dias, o exame das medidas de excepção, 
empregadas pelo Presidente da Republica ou seus agentes, afim de verificar a respon· 
sabilidade em que porventura hajam incorrido aquellas autoridades, ou seja pele. 
decretação do estado de sitio, ou seja em virtude das mesmas medidas. 

§ 1. 0 A camara e o Senado, salvo as dilações pã.ra inqueritos e investigações, que 
julguem necessarias, deliberarão no prazo e condições do paragrapho unico do art. 8° • 

. As deliberações do Congresso, embora não impliquem a existencia de abusos nas 
medidas de excepção,não extinguem, todavia, e. acção particular e publica perante o 
Poder Judicia.rio relativamente áquellas medidas. 

Si, porém, a Camara decretar a acrusação do Presidente da Republica, o Senado 
só tomará. conhecimento do assumpto como tribunal de justiça. • 

§ 2.0 A falta de apresentação ao p ongresso Nacional, no prazo prescripto, dos 
documentos e informações justificativsrs da declaração do estado de sitio e das medi-
das de excepção, não inhibirá o Congrei,iso de exercer a attribuição que lhe compete. 
(Constituição, art. 34, n. 21.) 

§ 3.0 Os documentos que forem apresentados pelo Poder Executivo serão 
publicados no jornal official, si assim r ,esolver a Ce.mara ou o Senado. 

Art. 12. Si o Congresso encerrar e. 13ua sessão antes de suspenso o estado de sitio, 
sómente se reunirá extraordinariamente para conhecer das medidas de excepção 
tomadas, quando, findo o prazo da deplaração do sitio fixado na resolução o Poder 
Executivo prorogal-o por mais de 60 d;ias. 

Neste caso, o Congresso se reun4·á nove dias depois da terminação do prazo 
fixado na Resolução Legislativa. 

Occorrendo este facto depois de E.mcerrada a sessão ordinaria do ultimo anno 
de. legislatura, cabe ao novo Congresso reunir-se extraordinariamente para exercer 
essa attribuição. 

Art. 13. Durante o estado de sitio político, ou após elle, em relação aos seus 
effeitos, subsistirá a garantia do habeq,a-corpus para os cidadãos que, a pretexto de 
estado de sitio, soffram ou se achem ameaçados de soffrer constrangimento em sua 
liberdade ou em qualquer de seus direipos ou immunidades constitucionaes, em con· 
travenção de qualquer das disposições da presente lei. 

I. A concessão de habeas-corpus, e,m qualquer de taes casos, compete indistinc-
tamente e. qualquer juiz ou Tribunal Federal, com recurso voluntario, dada a dene-
gação, para o Supremo Tribunal da União, quando a este não tiver sido originaria-
mente requerido. 

II. O julga.mente de. petição de ~abeaa-corpus, fundada em contravenção de 
qualquer das disposições deste. lei, proyada com documentos, independe de. formali-
dade de. apresentação do pe.ciente. 

Art. 14. A approvação ou rejeição do projecto da amnistia, porventura apresen 

,_ 



- 433-

tado e referente aos factos que determinaram a suspensão das garantias constitu-
cionaes, independe de prévia deliberação do Congresso Nacional sobre a declaração -
de sitio; feita pelo Poder Executivo, ou sobre as medidas de excepção por elle 
impostas. 

Art. 15. A resolução do Congresso Nacional sobre a approvação ou suppressão 
do estado de sitio, declarado pelo Poder Executivo e bem assim sobre as medidas 
de excepção por este tomadas, só terá uma discussão em cada uma das Camaras e, 
approvada, será promulgada pelo Presidente do Senado e vigorará desde logo. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, em 23 de novembro de 1898. - Francisco de Assis RoBa e Silva, 

presidente do Senado. -Joakim d'O. Oatwnda, 10 secretario_ - Joaquim Sa1'1nmito, 
20 secretario. - Henrique Ooutinho, 4° secretario servindo de 3º. - Alvaro Lopes 
JJ!achado, servindo de 4° secretario. 

DOOúMJ!lN'.ros PA:âLAMENT1.in:s. - VOL. v. 28 
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NOTA 

PROJEOTO Nº 178 (DO SENADO)· 

Em 23 de Agosto é iniciada a 2" àiscussão ào projecto. Ora ? ar. Leonel 
Filho. E' adiada. a discussão. 

O projecto não twe maia andamento. 



/ 



CAMARA DOS DEPUTAOOS 

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO. 

O Sr. Leonel Filho (movimento de attenção) (*) - Sr. Presidente, desde que 
nenhum dos Srs. Deputados quer iníciar a discussão do projecto que V. Ex. acaba 

de annunciar e que encerra, sem duvida, materia transcen. 
2a Discussão dente, da mais alta relevancia, ouso entrar no debate, não 

só porque ,desejo prestar uma justa homenagem ao notavel 
do projecto. homem de letrras, relator do parecer que acompanha o 

mesmo projecto, o Sr. Dr. Martins Junior, cuja ausencia 
deste parlame~1to sinceramente lastimo, como porque, V. Ex. sabe, tem sido minha 
preoccupação constante de todos os annos, em todas as sessões desta Camara, 
depois do ultimo estado de sitio decretado pelo inolvidavel marechal Floriano 
Peixoto, a solução da grave e melindrosa questão referente á regulamentação da 
disposição inscripta no 'art. 80 do nosso Codigo Político. 

Dou, Sr. Presidente, parabens á fortuna por poder di~cutir hoje o assumpto, 
unicamente no terreno elevado do direito, onde felizmente não teem echo as paixões 
partidarias do momento, que, quando manifestadas em questões desta ordem, não 
deixam de tirar a serenidade aos espíritos mais moderados e cordatos. . 

A discussão do projecto, que começou no Senado, vindo para esta casa do 
Congresso Nacional illuminada pela palavra inspirada dos grandes oradores, que 
nella tomaram parte, vae, Sr. Presidente soffrer (mas que importa isso?) uma 
capitis diminutio maxima vibrada pela incompetencia do orador, que ora falla 
(não apoiados)., mas que não trepida esquecer-se, por um momento, da pobreza do 
seu espírito, da fraqueza da sua palavra, para attender sómente aos seus altos com-
promissos de representante directo da vontade do povo. 

E, para aggravar ainda mais a minha situação, tenho de fallar em hora tão 
adeantada, quando a fadiga já invadiu naturalmente a attenção dos Srs. Deputados. 

Sirva ao menos de escusa ao meu temerario arrojo o grande amor que voto á 
liberdade dos meus concidadãos, amparada pelas disposições protectoras do pro-
jecto em discussão. 

O SR. BRICIO FILHO - A Camara nunca está fatigada para ouvir orador como 
S. Ex. (Apoiados.) 

O Sr. LEONEL FtLHO - Obrigadissimo. E para corresponder a tão grande 
gentileza, garanto á Camara que procurarei, tanto quanto possível, resumir as 
apreciações que pretendo fazer sobre o projecto, 

Sendo, Sr. Presidente, o meu espírito avesso ás medidas do estado de sitio, 
deplorando sempre a sua decretação, mormente na ausencia da lei ordinaria, que 
regule os seus effeitos, comecei em 1895, manifestando as minhas apprehensões 
pela sorte futura da Republica, a pleitear nesta Camara a regulamentação do art. 80 
da Constit,uição, cuja interpretação arbitraria, eu temia, podia produzir, como de 
facto já tem produzido, funesta.~ consequencias para a liberdade dos cidadãos. 

Eu não queria, como de modo algum desejo ainda, que a these geral contida 

(*) 2a discussão do projecto nº 178, de 1898, do SenA.do, com o pareoer 
nº 20<t ·de J899, r egulando o estado de sitio. 
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no a.rt. 80 da Constituição cm;itinue apenas como um thema para a dissertação Q.011 
doutores em Direito Publico e, o que é para mim gravíssimo, autorize a applicação 
de doutrinas adrede inventadas pela jurisprudencüi, oflicial, a qual, nem sempre, 
em da~os momentos, !3m certas circumstancias, .principalmente :em oçcàsíões .de 
crises políticas, é dictada pelas regras severas do bom direito. . 

Felizmente o Senado, que já uma vez burlara o meu intento ,rejeitando em 
1896 o projecto approvado por esta Camara em 1895, rejeitando-o sem discussão 
alguma, sem que ao menos procurasse substituil-o por outro que, no seu entender, 
melhor pudesse corresponder a.os altos interesses da Republica, em 1898 approvou 
o project.o ora em discussão, que contém as mesmas doutrinas, as mesmas theorias, 
os mesmos princípios do projecto que repudiara, o que demonstra, Sr. Presidente, 
que não foram improficuos os meus esforços, agitando a discussão do assumpto e 
promovendo a nomeação da Comrhissão Especial, que nesta Camara foi incumbida 
de estudar a questão e formular o projecto, que então foi relatado pelo eminente 
representante da Bahia ,o meu distincto amigo o Sr. Augusto de Freitas. 

E' doloroso, Sr. Presidente, que continue sein regulamentação a materia refe-
rente ao estado de sitio, que infelizmente na nossa patria tem já, por varias vezes, 
embora nos poucos annos de existencia da Republica, aberto verdadeira solução 
de continuidade na ordem constitucional, estabelecendo um verdadeiro · regímen 
de oppressão, porque o Executivo, deslumbrado talvez pelo immenso poder que lhe 
tem ido parar ás mãos, durante os estados de sitio, tem de modo menos razbavo:il 
entendido a these geral contida no art. 80 da lei fundamental. 

Do que têm servido as luminosas discussoes sobre o assumpto, t.ravadas no 
parlamento, no Supremo Tribunal Federal e na imprensa sinão para mostrar ao 
Executivo, que elle, sem uma lei ordinaria 'reguladora do sitio, póde desassombra-
damente exercer, como melhor entender, o poder discrecionario, indo até á tyrania? 

O SR . .ANizro DE ABREU - ~uando os cidadãos querem comprimir a autori-
dade do poder, elle póde ficar com ,as"normas communs para defender-se? 

O SR. LEONEL FILHO - Si o Boder Publico não encontrar nos meios ordinarios 
recursos para defender a sua auto11idade atacada, invoca então o remedio extremo 
do estado de sitio. 

Para demonstrar, Sr. Presidenfe, a necessidade indeclinavel da regulamentação 
do estado de sitio, basta attender-se para as disparatadas opiniões que sobre materia 
tão importante teem sido manifestadas por alguns estadistas nossos, que já diri-
giram os destinos da Republica. _ 

Assim é, por exemplo, que o ex-Ministro do Interior, o Sr. Amaro Cavalcanti, 
que, quando representante do Rio Grande do Norte no 'Senado, pedia do alto da 
tribuna daquella casa do Congresso Nacional a regulamentação do art. 80 da Con-
stituição, porque, dizia S. Ex., sempre facil seria aos governos inventar uma con-
spiração qualquer para comprimir a liberdade dos cidadãos, teve, quando Ministro, ' 
de sujeitar-se aos deslumbramento~, ás vertigens do poder e de renegar as theorias, 
que de modo tão alevantado e patriotico sustentara por occasião de apresentar o 
projecto regulador do sitio, que a C1;1omara inteira e o paiz conhecem. 

O SR. Amzrn DE ABREU - E' para V. Ex. ver a differença que vae da regiãe 
dos princípios para a região da pratica. 

O SR. LEONEL FILHO - O ex-l14inistro da Industria, o Sr. Dr. Sebastião Lacerda 
grande alma republicana (a;poiados da bancada 'fluminense), que possue um talento 
admiravel, servido por uma erudic9ão jurídica invejavel, foi nesta Camara um dos 
pal

0

adinos que mais se salientaram na discussão do projecto que regulamentava .o 
estado de sitio, projecto no qual S. Ex. collaborara como membro da Commissão 
Especial. 

Pois bem, nos dous projectos qiscutidos e sustentados pelos dous Ministros do 
Sr. Prudente de Moraes, havia, S11. Presidente, um artigo que resa!vava, durante 
o estado de sitio, as immunidades :parlamentares e, no emtanto, o Sr. Ministro do 
Interior mandou prender e degred1;1or Senadores e Deputados, e e Sr. Ministro da 
Industria homologou com a sua acquiescencia o acto violador da sua opinião de 
republica.no convencido, opinião sol13mnemente manifestada, 
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Nos dou~· project:os, a que me te.firo, ei;tava estabelecido tque, suspenso o 
estado de sitio por acto do Congresso Nacional, do Poder Executivo ou pel01 teri;ni.-
nação do tempo fixado na sua <!lecretação, cessavam todos os effeítos decorrentes 
da suspensão das garantias constitucíon01es e, não ol;>stante a permanencia np 
Governo dos dous honrados Ministros. sustentadores dessa salutar doutrina, foí 
precisa a intervenção c,io Supremo Tribunal Federal do paiz ,perante o qual se 
invóceu o rernedío heroico do habeas-corpus, para que a liberdade de alguns presos 
e degredados po).itícos sah~sse triumphante da lucta pelo Governo empenhada contra 
o. direito e a Constituição, isto é, para que cessassem os effeitos do estado de sitio 
depois de terroinadp elle. (Muito bem.) 

O SR. Amz10 DE ABREU - E' preciso não se esquecer de que no tempo do 
Marechal F loriano Peixoto esse mesmo Supremo .Tribunal Federal havia susten-
tado a doutrina.perfilhada pelo Governo do Dr. Prudente de Mor01es. 

o SR. ESMERALDINO BANDEIRA - Foi firmado nessa doutrina que agiu o 
Governo do Dr. Prudente. 

O SR. LEONEL FILHO - Não contesto que assiro fosse e, para evitar a contro-
versia em mataria de tão grande ímportancía, é que desejo a approvação do pro-
jecto em discussão. 

O SR. Amz10 DE ABREU - A Constituição é clara, basta que seja applicada 
lealmente. 

O SR. LEONEL FILHO - A Constituição é clara, roas tem dado Jogar a inter-
pretações differentes. E', portanto, para mim, republicano de todos os tempos, 
radical hoje como hontern na sustentação dos princípios da escola politica, a qué 
pertenço, de necessidade ver solvida a tormentosa questão da regulamentação do 
art. 80, afim de que a intelligencia da lei suprema não fique novamente entregue 
exclusivamente ao arbítrio do Executivo, que poderá, abusando de interpretações 
roais amplas, ultrapassar as raias que o espírito liberal oppõe ás cegas iras do des-
potismo, quando, além de tudo, é certo que, com exclusão do actual período presi-
dencial, os estados de sitio se reproduziram em todos os outros e uma certa predi-
lecção foi se manifestando entre nós· pela permanencià desse estado anormal, triste 
necessidade das nações constitucionaes, na vida da Republica. 

Não sou, Sr. Presidente, inimigo írreconcilíavel do estado de sítio ... 
O SR. Amz10 DE ABREU - Seria negar a lei da necessidade. 
O SR. LEON.EL FILHO - .. . . tanto que não concordo com as constituições d1t 

Grecia, da Roumania e Luxemburgo que o repellem em absoluto, não achando 
igualmente razoavel o silencio que sobre o assumpto guardam as constituições dos 
Estados Scandinavos, dos Paizes-Baixos e da Suissa. 

Si, por outro lado, combato as disposições das leis fundamentaes das Repu-
blicas do Chili e de Hond,uras, que, durante o estado de sitio, estabelecem o inter-
regno constitucional e os dispositivos das leis da França, da Russia, da Prussia e 
em geral dos paizes do continente europeu, que consagram, como principal effeito 
do estado de sitio, a creação de tribunaes militares para o julg11-mento dos crimes 
políticos, entendo com o nosso legislador constituinte, que nesse ponto pediu inspi-
rações á Constituição da Republica Argentina, que o estado de sitio é arma de 
defesa naci0nal, medida garantidora da ordem constitucional, estatuida para a 
segurança da Republica ou da patria, quando em imminente perigo, bastando 
para isso, como ensina Alcorta, que elle estabeleça um regímen de excepção limi-
tado, restricto, contrapesado pelos princípios, por disposições explicitas da lei e 
pela acção dos freios constitucion01es mantidos em actividade. 

Eu comprehendo, Sr. Presidente, como doutrina o iromortal .Marshall, chefe , 
da magistraturaa americana do seu tempo, que as constituições são feitas para 'as 
idades futuras e se destinam á immortalidade, tanto quanto podem pretender as 
instituições humanas ; nem sempre, porém, póde ser tranquilla e serena a sua exis-
tencia ; estão expostas a tempestades e tormentas e realmente inhabeis serão os 
estadistas, seus organizadores, si não as cercarem, tanto quanto possível, de meios 
de· cons~rvação e segurança contra os perigos e por isso me~mo, entre nós, o Podér 
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Executivo,' que privativamente é o encarregado de velar na guarda da Constituição 
e das leis, dispõe das forças de terra e mar e póde, em épocas apertadas, invocar 81 · 
suspensão das garantias constitucionaes para a defesa da patria em perigo ou da 
Republica seriamente ameaçada no interior ;mas, quando esse poder enfeixa em 
suas mãos os extraordinarios meios de acção, não tem o direito de fazer o mal, mas 
sim o dever, na phrase de Cícero, de evitar que o mal seja feito. {Muito bem.) · 

Qual o correctivo para esse poder no caso que, invocando a necessidade, vá na 
pratica das medidas excepcionaes do sitio apé, por exemplo, á violação do regular 
funccionamento de um dos poderes soberanos da nação, prendendo Senadores e 
Deputados, formando pelo terror, pelo medo e pela prisão ro!l-iorias artificiaes .no 
parlamento, afim de que roais commodamente governe sem freios constitucionaes, 
attentando contra a independencia e a autonomia do Poder Legislativo, oppri-
roindo as manifestações· das opiniões dos representantes do povo, que ficarão então 
sem valor algum nos conselhos da nação? 

O SR . .AN1z10 DE ABREU - E quando o Legislativo attentar contra a autonomia 
do Põder Executivo: ? 

O SR. LEONEL FILHO - O Poder Legislativo, que é o encarrégado de formular 
o direito por meio de decisões e leis, na phrase de Lastarria, nunca poderá attentar. 
contra a autonomia do Poder Executivo , por isso que está apenas apparelhado 
para a. discussão e não para a acção. {Apartes.) 

O correctivo, Sr. Presidente, para as demasias do Poder Executivo, no caso 
que figurei, não póde deixar de estar sinão nas disposições claras, terminantes, 
positivas da lei ordinaria, que regulando os effeitos do estado de sitio, limite ao 
mesmo tempo a acção desse poder á pratica das medidas unicas, que o espírito 
liberal da Constituição auctorisa, abolindo de uma vez para sempre as inter-
pretações amplas que tem sido os ·puias dos que tem usado e abusado do instituto 
jurídico político do sitio, que a :i;i.óssa lei fundamental consagrou sómente coroo 
arma de defesa publica, em casos extraordinarios, ( Ap9iados.) 

Entendo, portanto, que o art. ;1° do projecto,considerando verificada a coromo- · 
ção intestina só nos casos de insurrriição armada de pessoas do povo ou de represen-
tantes da força publica, quer de terra, quer de mar, ou de conspiração, em que 
estejam envolvidos agentes da fo11ça armada ou autoridades militares, de forma 
que abale a confiança do Governo em seu concurso para a repressão, reconstruiu 
de modo perfeito o pensamento do legislador contido no art. 80 da Constituição. 

Esta disposição, Sr. Presidente, contém a mesma doutrina consagrada no art. 1 o 
do projecto da Camara que o Sena,do rejeitara em 1896, cujo dispositivo era : "No 
caso de imroinente perigo por agg11essão estrangeira ou grave commoção intestina, 
exigindo a segurança publica e sendo manifestamente inefficazes as medidas or-
dinarias para a manutenção da 01.ldero e regular funccionamente· dos poderes pu-
blicos, attenta a natureza da insutTeiçã~ ou conspiração, â sua ex~nsão e os ele-
mentos de que dispõe, podeí:á ser declarado em · estado de sitio pelo Congresso 
Nacional e, na sua ausencia, pelo Foder Executivo um ou roais pontos do territorio 
nacional, ficando ahi suspensas as garantias constitucionaes. » 

Vê, pois, V. Ex., Sr. Presidente, que tanto em ·um como em outro projecto a 
commoção intestina, para que dê lpgar á declaração de sitio, é necessario que tome 
o caracter de insurreição ou conspiração, de gravidade tal que ameace seriamente 
a ordem constitucional, não · enconj;rarido o Gonverno nos meios ordinarios recursos 
promptos e efficazes para a repress/i,o. E' a doutrina do direito inglez, que foi trans-
plantada para a constituição dos ljlstados Unidos do Norte, consagrada na consti• 
tuição argentina e acceita pelo nos~o legislador constituinte. 

O SR. ANISIO DE ABREU ~ Mas, na Republica Argentina suspendem-se as · 
immunidades parlamentares. 

O SR. LEONEL FILHO - Tenho grande prazer e extraordinaria honra em atten-
der aos apartes do nobre Deputadp que, além de ser para mim um presado amigo, 
é jurisconsulto dos de mais saber desta Camara ; mas, sendo a mataria em dis-
cussão complexa e de difficil trato, peço a V. Ex. que não leve a mal responder ao · 
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seu aparte em occasião opportuna, quando tratar das immunidades parlamentaree. 
A constituição dos Estados Unidos, Sr. Presidente, a exemplo da lei ingleza, 

dispõe no art. 1 o secc. 9a ; " Não se suspenderá o privilegio do habeas corpus sinão 
quando a segu.ranç.a geral o requerer nos casos de rebellião ou iiwasão. " 

A constituição argentina admitte a suspensão das garantias constitucionaes 
nos casos de commoção interna ou de ataque externo que ponha em perigo o exer. 
cicio da .constituição. 

O nosso legislador constituinte estabeleceu a mesma doutrina no art. 80, quando 
diz que durante o estado de sitio ficam suspensas as garantias constitucionaes, em 
caso de aggressão estrangeira ou commoção intestina que ponha em imminente 
perigo a patria ou a Aegurança da Republica. 

Definida a commoção intestina, reduzida a noção a termos legaes, diffi.cilmente 
teremos mais o desgosto de ver golpeada a nossa Constituição e nem tão pouco terá 
jamaie; o Poder Executivo occasião de, sob futeis pretextos, exigir do Poder Legis-
lativo a decretação de absurdos e insustentaveis estados de sitio, ou a approvação 
de actos illegaes, durante elle praticados. 

V. Ex. viu, Sr. Presidente, o embaraço em que se acharam as autoridades poli-
ciaes encarregadas do famoso inqueúto, em cujas malhas pretenderam colher 
como conspiradores os representantes do povo, que foram victimas do ultímo estado 
de sitio, chegando ellas, no desespero de justificarem a responsabilidade de alguns 
Senadores e Deputados no tenebroso plano de exterminio do primeiro magistrado 
da nação, plano que teve começo de execução no pateo do Arsenal de Guerra 
desta Capital, onde um crime vulgar, embora hediondo, foi pro.ticado, depois de 
ter sido premeditado por um desalmado, que para isso conseguiu armar o braço 
de um pobre fanatico, a dissertarem sobre pretensas autorias intellectuaes, como si 
ellas bastassem para autorisar o rigor das medidas excepcionaes, que então foram 
postas em pratica, como.si pudessem por si sós determinar a commoção intestina, 
de que faliam os arts. 34, § 21, e 80 da Constituição. 

Denunciada, como foi, ao Congresso Nacional a existencia de uma vasta con-
spiração, que attentava contra os poderes publicas, e cujo fóco estava nest a Capital, 
não era licito ao Poder Legislativo negar a decretação do sitio. Eu, si na occaaião 
estivesse presente á sessão desta Camara, não deixaria de votar pela medida recla-
mada, mas, Sr. Presidente, teria depois de lastimar esse m eu voto, desde que tivesse 
certeza de que o estado de sitio servia para garantir, não a segurança da Republica, 
não a Patria em imminente perigo, mas a formação de um inquerito policial ! 
(Apartes.) 

Affirmo á Camara que ninguem mais do que eu deplorou os tr istes aconteci-
mentos occorridos no Arsenal de Guerra desta Capital. 

Como republicano que sou e sempre fui, não podia deixar de experimentar a 
natural revolta que em meu espirito se operou, quando no meu Estado, onde na 
occasião me achava, tive sciencia do nefando attentado, que paz em perigo a vida. 
do chefe da Nação e.arrebatou do numero dos vivos o heroico soldado, o inesquecido 
marechal Bittencout, que, ainda ha bem pouco t empo, havia co111 patriotismo 
inexcedivel concorrido efficazmente para a victoria do direito e da lei nos longinquos 
sertões da Bahia, onde a mais negra das traições, sob a fórm a de fanat ismo religioso, 
preparava nos desfiladeiros de Canudos o anniquillamento do exercito nacional e a 
morte (quiçá?) da instit uição republicana (Mui to bem; muito bem.) 

Si, como republicano, como brazileiro e como homem da, lei, não podia de modo 
algum attenuar a gravidade do m onstruoso at tentado ; si, de accordo com o direito 
e com a justiça, sempre entendi que crimes de t al n atureza deviam ser punidos 
com toda a severidade, con.tinúo a entender, Sr. Presidente, que para a appuração 
da responsabilidade de delinquent es nunca ser á licito aos governos pedir o estado 
de sitio, que sómente deve ser concedido nos casos de aggressão estrangeira, ou d.e 
commoção intestina, que a meacem a ordem constitucional. 

O projecto em discussii,o tem, pois Sr. Presidente, a vantagem de impedir que 
falsas apreciações sobre o modo de julgar o,perigo, que abale a segurança ela, P.epu-
blica; appareçam para juatificar a decretação de impossíveis estados de sitio. 
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• . Nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 1° o prqjecto determina quaes as garantia.$ cohstitu· 

cionaes que ficam suspensas durante o estado de sitio, limitando a suspensão áquelles 
direito~ e garantias que, na emergencia de uma aggressão estrangeira, ou comrrioção 
intestina, possam, caso subsistam, oppor serios embaraços á acção do Poder Publico, 
encarregado de velar na guarda da Constituiç'ão e d0$ leis. 

Os direitos individuaes suspensos são os de reunião, de locomoção e de mani-
festação do pensamento pela palavi·a fallada ou escripta. As garantias suspensas 
são as referentes á segurança individual e á plenitude do direito de propriedade. 
Neste ponto o projecto do Senado acceitou ainda a mesma doutrina consignada no 
projecto, que rejeitára em 1896. 

Ha uma differença apparente, que não quero deixar de salientar. O projecto do 
Senado suspende explicitamente o § 22 do art. 72 da Constituição, qu!'l estabelece 
a garantia do habeas-corpus, ao passo que o projecto da Camara não tàcava nesse 
paragrapho. Mas, é claro que, sendo o habeas-corpus uma garantia concedida ao 
individuo que soffrer violencia ou coacção, por illegalidade ou abusp de poder, não 
precisava ser explicitamente suspenso, porque o Governo, prendendo a qualquer ci-
dadão, sem as· formalidades ordinarias, durante o estado de sitio, exerceria uma 
attribuição legal e não cometteria aouso algum. 

O- SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO - Apoiado. O habeas-corpus ficava implicita-
mente suspenso. 

O SR. LEONEL FILHO - Assim é. O projecto, porém, da CamareJ não considerou 
suspenso o habeas-corpus, porque casos poderiam apparecer em que o Governo 
exorbitasse das ' medidas de repressão, prendendo, por exemplo, indivíduos em Jo-
gares destinados aos réos de crimes communs, degredando-os em vez de desterrai-os; 
nessas circumstancias o haóeas-c01·pus precisava subsistir como palladio das .liber-
dades. 1 

Tanto o projecto do Senado re,conheceu esta necessidade que, não obstante, 
ter suspendido o habeas-corpus, CO\'rigiu os effeitos nocivos dessa suspensãe em 
absoluto, estabelecendo a let:tra d qo § 30 que diz : a suspensão do habeas.corpus 
é limituda ás medidas de excepçãp, expressamente declaradas na presente lei, 
relativas ás pessoas, e no art. 13 ainda accrescentou que, dLJ,rante o estado de sitio 
político ou após elle, e.m relação aoi; seus effeitos, subsistirá a garantia do habeaB· 
corpus para os cidadaos que, a pretexto de estado de sitio, soffram ou se achem 
ameaçados de soffrer constrangimeIJ.to em sua liberdade ou em qualquer de seus 
direitos ou immunidades constitucipnaes, em contravenção de qualquer das dis-
posições da lei. 

Fica, portanto, pelo projecto fumada a doutrina de que o Governo, durante o 
estado de sitio, não póde suspender tpdas as garantias constitucionaes, que se acham 
inscriptas no art. 72 da Constituição e seus paragraphos, ficando sómente suspensos 
os direitos fundamentaes; que se resµrnem nos de liberdade pessoal, de propriedade 
e de livre manifestação do pensamento . . 

Si ficassem suspensas, durante o estado de sitio, todas as garantias constitu-
ciónaes, a medida poderia ser, por µm lado inteiramente inutil e, por outro lado, 
fatal, á liberdade, collocando-se nas mãos do Governo formidavel arrria de oppressão 
de tyrannia mesmo. No primeiro ca~o, de nada serviria para o restabelecimento da 
ordem publica, abalada por uma insurreição ou conspiração, a suspensão, por 
exemplo, do § 24 do art. 72, que g11-rante o livre exercício ·de qualquer profissão 
moral, intellectual e industrial; do § 27, que assegura tambem a propriedade das 
marcas de fabrica, e assim por deante. No segundo caso, o Governo, podendo, por 
exemplo, suspender a garantia do § j.5 do citado artigo, ficaria com o poder de créar 
tribunaes militares para o julgamento dos civis; suspendende o § 21, poderia 
ordenar que os patíbulos se erguessem para aniquillar as victimas dos tribunaes de 
excepção. (Apoidas.) 

Passemos agora, Sr. Presidente, a tratar da delicadissima questão, que se acha 
expressa no art. 30 do projecto, que terminantemente exclue das medidas de 
repressão, permittidas·pelo este.do de sitio do Governo ou do Congresso, a suspensã.o 

J 
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das immunidades parlamentares, consagradas nos arts. 19 e 20 da Constituição. 
Essa questão, que tem dado logar a discussões· calorosas, que1· no Parlamento, 

quer no Supremo Tribunal Federal, precisa, Sr. Presidente, ser liquidada por dia' 
posição explicita da lei. 

Não querendo, como prometti á Camara, estender.me ern largas considerações 
sobre este e outros assumptos do projecto, peço a attenção doa meus nobres Collegas 
sómente para o sabio considerand,o do accordão do Sumremo Tribunal Federal, 
de-16 de abril de 1898, que deu, a meu ver, a melhor solução á controversia, doutri. 
nando que a immunidade, inherente á funcção de legislar, importa essencialmente 
á autonomia e independencia do Poder Legislativo, de sorte que não 'póde estar 
incluída entre as garantias constitucionaes que o estado de sitio suspende noa 
termos do art. 80 da Constituição. 

Esta theoria é a mesma que foi cons·agrada em uma luminosa sentença da 
Côrte suprema da Replublica Argentina. 

O SR. ANIZIO DE ABREU - E' preciso muita cautela quando tiver de invocai· 
os precedentes da Republica Argentina, que, neste ponto, afie.atam-se 1·adicalmente 
de tudo que V. Ex. affirma. , 

O SR. LEONEL FILHO - E' certo que alguns precedentes da Republicas Argen-
tina não justificam a opinião que sustento, dando causa á divergencia que, sobre a 
questão, tem apparecidQ: naquelle paiz, a falta de lei reguladora do sitio ; mas a 
sentença a que me refiro, que é de 15 de dezembro de 1893, estabeleceu cathegori-
camente que entre as fa-0uldades constitucionaes do Presidente da Republica durante 
o estado de sitio não se comprehende a de prender os membros do Congresso. 

Sr. Presidente, em auxilio ainda da minha opinião, invoco a esclarecida aoluçàel 
que, sobre a materia da immunidade, deu o illustrado Deputado, gloria da.a lettras 
jurídicas da nossa Patria, o Sr. Dr. Anizio de Abreu, quando, relatando o parecer 
luminoso referente ao requerimento apresentado á Camara pelo nosso desventurado 
collega, Irineu Machado, que pedia licença para se ver processar, disse : « susten-
tamos que a immunidade parlamentare é uma garantia, é um privilegio, é uma 
prerogativa, não do individuo, não do Deputado, mas da corporação a que pertence "· -

Ora, si a immunidade é privilegio, não do Deputado mas da corporação, impor 
ta a sua suspensão em attentado á independencia dessa mesma corporação e, 
portanto, a opinião do meu distincto amigo é a mesma que se acha expressa no 
accordão do Supremo Tribunal Federal, que citei. ' 

O SR. ANizro DE ABREU - O Deputado que commette crime não funcciona 
como membro da corporação; commetter crimes e entrar emdesordens não faz parte 
da funcção que, pelo mandato, a Nação confere ao Deputado. 

O SR. LEONEL FILHO - V. Ex. está deslocando a questão. Sei perfeitamente 
que commetter crimes não é attribuição do Deputado. Quando qualquer dos repl.'e-
sentantes da Nação commette crime, póde ser preso no caso de flagranci0; em crime 
inafiançavel ou mediante licença da sua camara. 

O Sn. ANizro DE ABREU - A Constituição definiu ou não as attribuições dos 
diversos poderes? 

O Sn.i LEONEL FILHO - Sem duvida que definiu. 
O Sn. Amz.ro DE AllREU - O Deputa.do que se afasta da attribuição constitu-

cional de legislar, não póde ficar abrigado pela immunidade, porque o que a Con-
stituição garantiu foi a funcção e não o crime. 

O S:a. LEONEL FILHO - A immunidade abriga, sim, o Deputado, quando 
commette qualquer crime, si não for preso em flagrante e a sua Caro.ara não dar 
licença para ser preso e processado ; é a doutrina do art. 20 da ConatituV;ão. 

O SR. A.Niz10 DE ABREU - Na Inglaterra e nos Estados Unidos do Norte o 
Deputado, commettendo crime, é preso. 

O SR. L:EONED FILHO - Mas, meu illuatrado collega, na Inglaterra e nos Estados 
Unidos as leis não garantem tanto como a nossa Constituição a immunidade run 
representantes da Nação. 

Nos Estados U nídos a irrunuoifla.de ó limitada a.o tempo de eate.df!> nas Camar'lll! 
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e de ida e volta no cumprimento do mandato ; no Brazil ·a immU.Uidàde começá 
quando o representante da Nação recebe o seu diploma e vae até á nova eleição. 

O SR. SABINO BARROSO - Apoiado. Nesse caso, o Deputado, mesmo commet-
tendo crime, fica abrigado pela immunidade, até que a Camara se prommcie. 

O S:R. ANizrn·DE ABREU - O nobre Deputado leva a sua theoria a ponto de 
sustentar que a immunidade parlamentar, instituida pela Constituição para garantia 
do mandato de representante da Nação, pode ir até o fim de immunizar o criminoso. 
Permitta que diga : não vae até lá. (Apartes.) 

O SR. LEONEL Fu.Ho - Então porque V. Ex. não concedeu a licença pedida. 
pelo Sr. Irineu Machado para despir-se das suas immunidades parlamentares e se 
ver processar? 

O SR. ANIZIO DE ABREU - Quando foi requerida pelo poder competente 
concedi-a. 

O SR. LEONEL FILHO - Esse é outro aspecto da questão, pois, todo o mundo 
sabe que o Deputado póde ser preso mediante licença da Camara, pedida pelo Poder 
J udiciario . 

.O que não póde o Poder Executivo fazer é, sob o pretexto do estado de sitio, 
arrancar destas cadeiras o Deputado que para aqui-foi pelo povo mandado paFa 
exercer attribuições de legislador. · 

Assim pois, de accordo com a opinião do nobre Deputado, que, me aparteia, 
continúo a sustentar que, durante o estado de sitio, subsistem as immunidades 
parlamentares, como privilegio do poder Legislativo~ 

O SR. Amzrn DE ABREU - Perfeitamente ; o estado de sitio é uma derogação 
do ·direito commum. Todos os demais direitos são abalados nesse periodo critico, 
mas· o Deputado mantém, integra a sua individualidade ! 

O SR. LEONEL FILHO - Um aaigumento, Sr. Presidente, que já, por varias 
vezes, tem sido invocado em favor da 1these que sustento, é que o Poder Executivo, 
mesmo na emergencia da mais temerpsa crise politica, não poderá nunca prender 
o Senador?. 

O SR. ANiz10 DE ABREU - CoI\lo? Prender os representantes da Nação e o 
Senador não é representante? 

O SR. LEONEL FIL;B:O ~ Não póde prender, não só porque a immunidade 
ampara o Senador, como porque a Constituição prohibe expressamente que se 
attente contra a igualdade da repre~entação dos Estados no Senado, não sendo 
permittido mesmo que se apresente no Congresso projecto nesse sentido : é o 
art. 90, § 4° da Constituição. 

O SR. ANIZIO DE ABREU - Veja V. Ex. até onde vão as conclusões! O Senador 
não ·poderá ser attingido pelo ·Executivo, CfloSO seja revolucionario, caso attente 
contra o Poder Publico. 

O SR. LEONEL FILHO - Pelo Poder Executivo não, roas póde ser detido, p.os 
casos mencionados na excepção do art. 20 da Constituição. 

O projecto, Sr. Presidente, decifle ainda uma das roais graves questões do 
estado de sitio : a cessação de todos ois effeitos decorrentes da suspensão das garan-
tias constitucionaes, depois de terminado elle ou suspenso por acto do Congresso 
ou do Poder Executivo, sendo desde logo postos em liberdade os cidadãos detidos 
ou desterrados, a respeito dos quae~ se não colherem provas de criminalidade ; 
e remettidos immediatamente ás autoridades competentes coro as provas que se 
houverem colligido os demais indiciaqos, afim de que se :instaure o processo contra 
elles e quaesquer outros responsaveis. 

Em apoio desta doutrina, o nqtabilissimo publicista, de cujo talento deve 
orgulhar-se a nossa Patria, o Sr. Ruy Barbosa, escreveu um capitulo encantador, na 
sua memoravel monographia sobre o. estado de sitio, a cuja leitura não procedo, 
por jt. ir longo o tempo que estou tomando á Camara. (Não apoiados,) 

O projecto impede, Sr. Presidente, a creação de tribunaes militares para o 
julgamento d os civis e revoga expresfi1amente as leis militares do tempo do imperio, 
que infelizmente foram postas em e~ecução pelo glorioso Marechal Floriano, ·por 
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occe.sião da revolta de 6 de setembro. Fica assim respei'tad!J- e. disposição constitu-
cional que, durante o estado de sitio, permitte ao Poder Executivo usar apenas 
das medidas de repressão cqntra as pessoas e.não a impor penas, de natureza alguma .. 

. Ha, Sr. Presidente, 'no parecer do illustrado Dr. Martins Junior um ponto, 
cÓm o qual não estou,_ de acc.ordo, quando pede a suppressão do art. so do projecto 
e dos mais relativos a elle. 

O ·art. 8° dispõe que : declarado pelo Poder Executivo o estado de sitio, o Con-
gresso Nacional rew1ir-se-ha, de pleno direito, 30 dias depois, contados da data da 
declaração. 

Entende o meu illustrado amigo que esse artigo é inconstitucional. Penso, 
porém, de modo contrario, attendendo á disposição do § 21 do art. 34 da Consti-
tuição, que dá ao Congresso privativamente a attribuição de approve.r -ou suspender 
o sitio, que houver sido declarado pelo Poder Executivo ou seus agentes responsa-
veis, na ausencia do mesmo Congresso. 

Ora ,Sr. Presidente, durando as sessões regulares do Congresso apenas quatro 
mezes e podendo o Executivo, usando da attribuição que lhe é conferida pelo art. 48 
§ 15, declarar o sitio, logo após o encerre.mente das sessões do Legislativo, é claro 
que nunca poderá o Poder Legislativo suspender o sitio, si o Governo não o enten-
der até á época da abertura do Congresso. 

São estas, Sr. Presidente, as principaes disposições do projecto em discussão, 
que procurou dar ao problema de estado de sitio, esse temeroso instituto do 
Direito Publico, as soluções mais liberaes, de accordo com o espirito da nossa 
constituição. Cumpro, Sr. Presidente, o meu dever de republicano e de amigo 
incondicional da liberdade dos meus concidadaõs pedindo á Camara que approve 
este projecto. Para a realização dos gloriosos destinos da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil, não é necessario que, nos momentos de crises nacionaes, a mão 
de ferro dos governos caia sinistra, impiedosa, tyrannica e sem lei, sobre a sorte 
dos transviados do dever cívico, mesmo para que não guardem nos seus corações, 
que, não souberam amar a Republica, com os odios, as iras e as colonas contra a 
prepotencia, as lembranças dos desatinos, que soffreram e então desesperados, 
descrentes das mais caras esperanças libere.as, promettidas pela Constituição, não 
espreitem novas occasiões 1pa,r,a e.ttep.tar contra a segurança dos poderes consti-
tuídos da Nação . 

(Muito bem .; muito bem. O orador é vivamente comprimentado pelos Sra. Depu-
tados.) 

O Sr. Anizio de Abreu vem combater as id~as do nobre Deputado por Minas. 
A questão da regulamentação do estado de sitio tem sido muitas vezes trazida a 
debate ; e, si algwn ensinamento tem produzido, é o de que realmente muito difficil 
será fazer esta regulamentação. Regras para os dias de vida normal de um governo, 
comprehende-se que é facil traçar ; mas, regras para épocas anormaes, tendentes 
a regulamentar a acção e o' direito do Governo em momentos de revoluções arma-
das, quando a sua propria autoridade está em perigo, parece ao orador impossível 
estabelecel-as. E ' wna me.teria por demais complexa e só com muito escrupulo e 
cuidado póde ser tratada. 

Homens eminentes teem sustentado os mesmos princípios do nobre Deputado 
por Minas, quanto ao estado de sitio, mas repudiando mais tarde essas idéas, con-
vencendo-se de que estavam em erro, porque no Governo puderam verificar o ab-
surdo de taes theorias, deante da necessidade que tem o Governo de fazer-se res-
peitar e de manter o seu prestigio. Não é uma apostasia, é a convicção do erro, 

O estado de sitio não é uma medida pela qual se deva ter aversão ; é uma triste. 
necessidade consagrada em todos os tempos por todos os povos. Si ás vezes serve 
de manto ao despotismo, quasi sempre é a salvaguarda da autoridade constituída 
deante das revoluções armadas. A lei não póde garantir a inviolabilidade do Depu-
tado, quando elle envolve-se em uma revolução e attenta contra a existencia de 
um poder constituído, tão soberano como o Poder Legislativo, emanando ambos 
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da mesma fonte. popular. Não deve o legislador recua,r ante 1;1- hypothese de que, 
com a suspensão das immunidades parlamentares durante o estado de sitio, possa 
o Pod~r Executivo ;nullifica:r o Poder Legislativo, prendendo todos os Deputados · 
ou a sua maioria. Hypothese por hypothese, admitta-se tambem a da maioria do 
Congre,sso poder pegar em armas contra o Poder Executivo, 

Uma lei de estado de sitio é antes de tudo uma lei de defesa do Poder Publico .. 
Delimitar o direito do Governp no uso de medidas de repressão deve ser difficil, 
porque o estado de sitio é uma medida heroica para . os grandes perigos. (Muito 
bem.) 

Estando esgotooa a hora, o orooor pede licença á M~sa para. continuar na 
1easão seguinte. 

Fica adiooa a discussão pela hora. 

FIM DO 5° li1 ULTIMO V.-OLUME. 
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