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Indicação Augusto de Freitas · · 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SE1SSÃ·O D·E 1° DE JUNHO (1892) 

O Sr. Aurgus:to de Frei.tas começa por agradecer á ·Camara a 
subida honra .com que o <l.istinguill' ·Concedendo a urgencia pedida 
para 'ª apresentaçã·o da indicação de -0uj-0 wssUJIDipt·o tomou hontem a ' 
Oamara conheci:m,ento . 

.Antes <le entrar nas co;n,siderações ·que o trazem á tribuna, pedfrá 
licen~a para lembl'ar .que, quando na :America ·do Norte pleiteava-se 
a conquista da democracia, quando, p-01' entre as duvidais que ·Se levan-
tavam wo i'J.spiri:to dos grande.s patriota,s que queriam firmar a auto-
nomiai, ·a independencia, ai li'berdade de SUJa paitria opprimida pelo 
jugo despotico de um Gove.l'lllo que se dizia liberail, quandn, por entre 
esse tumulituar de duvidas, ors grandes democrata.a, e.m vespera de um 
desespero", pela impossibilidaidie que se lhes afigurava ·da conquista 
de um codigo po,fitico •que compendi'aisse todo1s os vaisto.s preceitos dai 
democracia americana, houve .um dia em que ·confiante em rsi mesmo, 
confiante na liberdade conquista.ida por um sem numero de e.sforço·s em-
pregados por llAquelle semi-deUts, houve um dia um grande democrata, 
um grande trabalhtl!do;r que disse: 

A Constituição política da Amei-ica é uma conquista mais nobre 
para a Iibe11d.ad.e e para ·a ·democra:cia do que a guerra ·da independencia. 

Não era 'ª coni:úanç.a cega no valor ·da•s :formulais ·abstractas do di-
reito concretisadas naiquelle codigo político; era a ·CfOll!sciencÍ·a pel'fe.i-
ta •que tinham esses gr·aindes democratas do valor do povo pela liber-
dade -conquistada á mwta de tant·os esforço1s . E então um d:aiquelles 
sabins apres~ntou :a;o munc1o. um d•os mais notaveis trata;dos sobre as 
instrucções americana:s, sobre a evoluçã.o jurídica por que tem passaido 
aqueHe Governo livre através de um seculo, e disse: Nós tem'o.s dado 
o exemplo da maior expieriencia poli:tioa ao mundo, mas as liçõe.s da 
historia, ensinam -nos a não ter uma confiança ·cega nas formulas ab-
stra·ctas do direito. Hoje 1a minoria vem convidar os .seus collegtl!s da 
maioria para que ab11a·cem um precedente político em noisso paiz que 
vem concwirer p~ra a lilbercfa:de, como formula :absti,aota <lo nosso di-
reito, seja; uma realidtl!de no domini·o ·dos :factos. 



Antes de proseguir, v.ae dar immediatamente á Cama11a o conh~ci-
:mento dos fundamentos da indicaçào que vai apresentar. ' 

E·stá ;na consciencia dJo,s memhro.s da matiioria, ·como · juri,stas que 
são, como politi-cos abalizado,s, que a suspensão de gariuitias., re.Pugna-
da por alguns povos, é a~ceita por ourtn-'os com maxima restricçã·o e 

"legi·tirnada iSimplesmente pela situação excepci·onal da vida política die 
um paiz. Nestas condições, os nohres Depwtaidos hão de concordar que 
as medidas de xepressão que o GoveTno tomou em um momento especial 
nã.o teem o carncter de medidas collectiva,s; o Governo em tal momen-
to ;não podfa pI"OCUI"a;r prurir 'ª faltai da co)'.l!spi:iiaÇão, 'mas i.r~.pedir ,que 
-ella produziisse seu·s effoitos par.a a desorganisaçá'o· <lo paiz. ' 

Sie isto é verd•a<le,, a con.sequenciia é que, restabelecida a ordem, 
todos aquelles a·os q111aes- foram appli0a<1as e&s·as medida1s cle repressão 
teem'. o dil'eito dJe compareceli _p.eranrte o tribunal e di:oor: queremos a 
puniçã·o para n(i).ssa c01rrecção ou ai ,rehabilitação per-ante o i11.-oisso ptaiz. 

Pede permissão pam maiis 11ma vez convidar os illust1'1es membros 
d:a maioria a reflectir sobre ·o -alcance desta situação em que tSe acha 
o paiz, pela prorogação indefinida de uma medida de l"iepmssão toma-
da em momento em .que, w -patria, correu perigo·. 

Pergunta á maiotia: Qual .o termo do soffrimento que o Go-
verlll.o impoz aos conspfra<lorrs ?. . 

Pe1·gunta 1ao honr.ado e dfgno Vice-1Presi.dente da Repablica : em que 
época, em que momento, rro •stiu .conceito die republicano illustre, de Che-
fe ida Nação, de garantido1· 1qa:s libe·rd'ades publicas, de salvador da or-

·dem - em ·qule momento penetrará no .se.u. espirit0· a; ·convicç.ão {ie 1que ' 
a orde:r;n publica está restabelecida, ide que a Republica está consolida-
da, de ·que .a commoção intestina já cessou, ·para que S. Ex. fa~a ces· 
.sar ws medidas de represeão? Quando a nwlÍoria .deive abri:r mfo a esses 
·pobres infelize,s qule jiazem qua,si sepult,ado,s. :m.o fun:d-0 dle fortale~as in-
fectas? Quando J1hes poderá ,ser dito•: a ·despeito- do vosso proced~mento, 
impedindo a consohdação da, Republica pela perturbação; <la ordem, 
para gal'íantia 1die v0.sisos direito.s e liberdades, ha tribuniaes qtre vos jul· 
guem? 

A minoria não vem pediir annuiJ.1'açã-0 do esta;do de sitio; Jnão vem 
'.Proclamar a innocenc:i:a dos desten ad@s, dos deticfos em fortalezas; não 
vem prejulgar o acto politicq do V.ice-Presidente da Republica·; vem 
simplesmente pedir á Oamart1- e ruo 'Governo, o que nunca: em paiz al-
gum do mundo, nem mesmo no·s do centro da: Africa, se negou .a um 
nomem - Uilil'. tribunal de justiça pal'a ju1gaili-o. ' 

MS;ltdito seja 'aJqueJla que -i·ecuar nesta luta pela conqui,st·a da i1-
berdadle, pela suprnmacia do dfreito. 

A minoria, •Slistenta.-ndo esta oausa, reputa-a tanto mais -santa, 
quanto é 'ª ·causa 'd.to direito <le um indivitdu·o; e a historia nos ensina 
que as grandes lutas ,ql!l.e estab~le·eeram .a SUiprema.cia do direito fede'l'a1, 
t iveram por o·tigem o sacrificip dio direito de um homem. , 
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Pleit~and~ 10 direito desses i;ixdividuos, pl<:iiteia tambem o direito 
do Poder Ju.dic~aTio. 

Po'l' mafo;r extensã<o .que p0ss~ tei' uma sentença condemnatori!lt de 
um tribunal judiciariq, e11a ,é prefeci:Vel a ver -0 cidadã<:> a :sll'a liber- ' 
dade, os seus direitos, ·W .sua v'ida, pendente·s do voto a"&solutü do. Pode"! 
Execuitiv-o. · 

E' em um: paiz em que se implantou a hb~.rd•ade, em que .se firmo 
-0 regímen demócratic0, que se vem di2ler no seio da O amara que , às. '1il'.l,e~ 
didas repressoras só 1serão $1llspensas .,,qtrandô o Ohefe da Nação quizer ; 

<> que v.ale di4e1· que .o ·dir.eito do: cidadao, '·a suiprema'.cia ·dru lei, o exer ci-
eio do Poder Judiciari? estão pendentes da v;cmta:de do Pode1•'Executivo. 

Isto seriai a escravidão do·s cidadãos b:rasileiros, .seria um e.s·éar-
E.eo da: fortuna, que· no.s faria .c6ra1· ante O· mundo civilisado, quan d,o 
ante elle n©S orgulhamos de ter em nossa !]onstitui.ção os mai.is av.ança- , 
dos prin,ciipios da deip.0craci•a moderna. 

Restabelecida,s .as ga1~antias constitucionaes, reS!f:aura.da a ordem 
pela firmeza das Ín!stituições, não póde reatar no .seio da .Nação Bra-
sileira um grupo ·de cida;dãos &Obre que •Se não possru e·S·tender O manto.' 
protector da [ei. . 

Perante os p.rincipios de .direiito, a co1J1t~Illllação ·d-as medidas de 
repre,ssão, após a cessação do e-st•a-do de sit.io, importa na negaçfüq do 
-exercício do direi.to ' :de j,ulgamento ' e rehabilitação, o que nem aos as; 
sassi119.s .se n~ga . . • ,1, · 

· A esse propositÕ· refeire-se ao aresto ·ao Supremo Tribunal Fe-
deral, . . sobre 'ª petiçã0 de hjwbe,asrco:rpws apre.Sent•a,da pelo 11f;:lr. Rµy Bar-
bosa, qille se fundava antes d~ tUl!fo· na re~tau'ração das garantias c01D:sti-
tucionaes. 

Pelo areiJ'l;o vê-,se que o Supremo 'fTiihunal espera, que ·o- Executivo 
lhe entregue -os iDJdividuos opprian~ub.s pe1as med~da1s de repressão, 
afim de poder jnlgar a sua responsabilidade -0riminal ; mas :O Poder . 11 ' 
E~cutivo, :resitaurada a: Constituiçã:o, continúa a conservaT ~m op-

. pressã,o esse,s i,i;J.dividuos, e, . portanto, fica o Tribunal, um, orgão da 
soberatnia naJci'oill'al, im.pedic1o de fo.nccfonar. ' ' 

Isto é um período revolucionario; ma,s u'm peri:od·o rev0luciona:i:io 
' -em que, em vez ·de pa:rti+,d:o povo. a revolução contrai os que· governam, 

a revolução parte de um poder contra outro 1po·deil". 
Não comprehende .que em uµi . paiz constitucional haja limites á 

'liberdade .sem estarem taxad·os 1Ua le1. " 
Não comprehende ·como .se ?lz ·ao po'V'o: ~ os vo.ssos füreito-s 

estão .garantidos; eª'º mundo: - s0mos umai Nação onde imp.eTa a lei 
- ·g_uiando ha ' no extremo do paiz victimas qne .c1amam: pelo respeito 
de .seu direito. ' ' 

, O que inspi:riou o Boder -Executivo a ·decretar não· foi a maior: bu 
menol' responsabilidade de -0riminosos, ma.s .{) maior ~u m;-<3nor mal que 
pudesse a p11esença deste,s, trazer á ordem publicai e pôr em rÍisco a vi.da 

<da Republica. . · ' 
1 '1 '1 



Defeinde a •Sua; indicação como o ultimo .do,s membros da minoria, 
mas não quer aggravrur com palaviias mais ou menos agudas ·a ,situação 
do paiz; defende-a pegando o Governo em fla:grante delicto, com as 
swas propri·as palavras. · 

Para isso lê trechos do Diario Official de 11, 12 e 14 de wbril, a 
respeito da declaração_ e .s.mspensão do estado ·de sitio, acompanh1;mdo-
os ·de ponderações, e interr:oga: Si o direito deve ser garantido e a 
lib@dade respeitada, desde 14 de abril, di•a em que cessaram o.s moti-
vos do esta.do de .sitio, como é que até 1 de junhio ainda é pe1·igo:sa ai 
presemça dos perturhadores da .ordem no thewtro o;n.de se deu o fu-
nesto acontecimento; como não foram ainda elles arrastados ao tribu-
nal para a sua con·demn:ação ou rehabilitação~ 

·Pe.de á maioria ·que medite ,,s;obre a: :Sua indicação. 
Ou a eituação do paiz não é de ordem tal que se possa reputar 

segura a paz, xestabelecida a garantia da ordem na Republica, que 
perigou n:aquelle momento de commoção, e então o ·decreto de 14 de 
abril foi uma medida precipitada die um Govemo que nã·o póde d'izeir 
- eu não cuide'i; ·ou a Republica está oorrsolidwd:a, ·a paz firme, e 
neste caso a continuação ·das medi.6.as de repressão é 'llJ oppres-
são da 1ei. 

Passa a orutra ordem ·de considerações, para 'l'esponder ao illustre 
Deputado por Minas Geraes,

1 
Sr. Aristides Miai1a, que iaffir:m:on fe.rir 

a competencia do Poder Legislativo permittir ·que o Poder Judiciarfo 
l'lesolva sobre o assumpto. 

Entendie que. os dous poderes• não teem nada de compatível quan-
to á ma teria. O Corpo Legislativo é um tribunal meramente político; 
estuda os motivos que influir~lm no animo ·do Executivo para a decre-
tação ·do estado ·de sitio e def(nte .desses motivos approva ou reprova 
tal dec1'18tação. 

Si o Poder Legislativo e:p.tender que o Executivo não exorbitou, 
esteve ·dentro da esphem cons~itucional, approvará o decreto, e os in-
d'ividuos caus·adores da grav~ perturbação da ·ordem, da commoção 
intestina, serão julga;do.s pelo ·Trribunal J udiciario; si, ao contrario, 
o Poder Legislativo entende,r .que houve e:iwrbitancia, que não havia 
razão para a decretação ·dessa medida excepcional, reproval-a-ha, e 
responsab'ilisará o Presidente da Republica. 

Mas, tambem nesta hypothese, os desterra·dos são submettidos a 
julgamento do Tribunal Judiciaria, porquanto é possiviel que os indi-
víduos detidos pelo Governo n~o tenham .commetti.do um crime de ür· 
dem a produzir a grave commpção intestina, que legitimai o es·tad·o de 
sitio, mas tenha commettido realmente um crime que escapa ·ao julga-
mento político, ma,s deve ser j1,1lgado por outro po.der. 

. •Se tiver havido apenas UIIJ. movimento •sedicioso sem importancia, 
uma reuniãG> illicita, o Poder Legislativo não poderá julgar Gonstitu-
eionalmente o estaido de sitio; entTetanto, os respousave~s por essa re-
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' união, por esse movimento, devem ser julgados passive~s cre sancção 

penal. 
O Legislativo não tem em vista a criminalidade; estuda uma 

situação política e julga ·do Chefe da Nação, no uso de uma attribuição 
constitucional. O Po1der J ud:iciario nada tem a ver com a situação 
política, com a constitucionalidade ou não do estado de sitio decreta-
do; vai apenas estud•ar a criminalidade do individuo e determinar a 
responsabilidade que lhe cabe. 

Lamenta profundamente a situação especial em que se acha; sente 
não po·der imprimir, na·s suas palavras todo o vigor de convicção, para 
arrastar a nobre maioria a apoiar indicação que e:xpende. O que a mi-
noria ·quer é que o paiz e o mundo saibam que do seio da Camar.a re-
publicana, :aqueUa que primeiro se levantou neste paiz para firmar 

. a democracia, ainda parte uma palavra palHda para a defeza do .direito. 
A minoria será talvez venci•da :ao vo.tar-.se a indicação; e ao orador 

restará simplesmente, . lamentar esse ·desastre; a elle, que não pleiteou 
no passado .a causa da Republica, restará •simplesmente lamentar que 
ao lado de republ~canos historicos, destes batalhadores que levantaram 
a bandeira da democraáa, quando a monarchia era um tyrann,o, este-
Jru a minoria, que conta no· 1seu seio muitos monarchist·as antigos, a de-
fender a honra, a defender a liberdade. 

A miI1J0ria ·será vencida amanhã; mws restará um consolo, que 
será um Lenitivo ás suais magoas, que a acompanhará quando recordar-
se de que nas margens dos rios pestilenci:aes páram as victimas do 
estado de 1sitio, apezar dos seus esforços para obter, não o perdão, não 
a amnistia, mas um tribunal de justiça para julgal-os; restar-lhe-ha o 
consolo de ·que no seio do parlamento •brasi1eiro tambem ha opprimi-
dos e estes são os membros da minoria. 

Vem á .me·s·a ê é rei:nettida á Comm.issão de Constituição, Legisla-
ção e J rnstiça a seguinte indicação : . 

A Camara dos Deputados, ·considerando que, 
Indicação em virtude do decreto ·de 10 de abril, que de-

clairou em estado de sitio o Dis·tricto Federal, 
foram detidos em fortalezas e diestermdos para ou:t;ros pontos do 
territorio do pairz diverso,s cidadãos: 

Que em' 14 do referido mez foi suspenso pelo Governo· o estado 
de snti'O e restaura.da.s as garant~a1s •CO'Il•Stitucionaes i 

Que ·cessado esse estado pelo restabelecimento da ordem, cessam 
os effeitos que delle decorrem e as medi·das ,de repres\São poTVentura 
lBgitimamente appli.cadas, devendo o.s indigitad'O.s criminosos ser sub-
mettidos 'ªº julgamento do juízo ·competente; 

Oonvid·a o 1Sr. Vice-Presidente <la . Repubhca a fazer cessar as 
medidas <le excepção toma.dais pelo decreto de 12 de abr,il. 

Sala d'as sessões, 31 ·de maio· de 1892. - ÚiGJSsiano do Mascim'erdo. 
-- Juverncio 'de Ag'Uilar. - Antomo Jiacob da P,wixão. - August'o de 
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Freítas. - Luiz Mwrat. - Costa Rodrigues. ____: E'p,ita1fio Peasoa. 
Ji"erruando Sim.a'S. - Gonçalves Ch1aiv,e,s. - F{.e•ulry C'uradJo. - D,o-
rningos Rocha. -Bellarrn>imo de 21fend01hça. -- Angelo P.inh1eilro. -
Virgi~io Pesso:a. - Anf'flisio Fialho.'-- ]r1JdJio do Braz'il. - Lwiz d!e Á'11r-
.dradJe, - Pf!!él!ro Ch·ermont. - To.êentino ~ Carvalho. - J oã() Vieira. 
- Nelson de Vasconcello~. - Martirnho B!drlJriglUY3s. - O,aJ.efiarw de .Al-
buquerque. - Manoel Coelho Basitos do Nia;sc~rrv,ento. - F. Schwídt. -
Cyrillo de Lemos. - Sa'/'l)tos Perevra. - Olive·ira Pinto. -- Miguel 
Castro. - Sá And:rade. - J oc~qiui·m Brerves. - Fonseca Ji.e'1·m~. -
André Cavalcanti . - Theoph1ilo à:.os Sani!oS. - Gonçu,l'ves Fi.e1•Mim. -

.Lopes Chaves~ - João d!e Siqueira. - AJbe:rfo B'tandão. - Espirita 
Santo. - José jj!f.arian.o·. - Lauro Mrulle?·. - Cc1rlo's Campos. - ,Toã,o 
Pinheiro. - João Luiz. - Dorningos Porto. - Pacifico M"a.scarrenhas. 
- J. de Serpa. - Marcdlirno lvtowra. - Lopes Tr.ovão. 

•SESSÃO DE 8 DE JUNHO 

Jwlg1a não hav,er m,aterici pwra ~eliibera/;ão na indxicação para (]1.bf! seja 
convidado o Vice·-Presildente da Rep'ubtica a faze~· cess.a:r as me-
didas de, excepçãJo tomqdas peta tkc1·eto de 12 de abril · 

A ·commiss~o· de 10on~tituiçã-o~ legii:sfaÇão e 
Pa.recer justiça·, tendo examinad.o 'ª indiicação ·apresen-

tada plo . Sr'.. deputado Augusto de Freitas em 
res'são de 1 de junho ·corrente, vem diar o 1seu paTecer. 

:Í»or acto d:ê 12 de ·ab:ril do anno •corrente, o Pode,r Exeçuti"Wo1 
1lsando da, attribui_çã,o que ~he confere 'º art. 80 da Oonsiituição, de-
claTou em estado de sitio por 72 horas o Di.stricto FedeTal e fez ro• 
·coJher á prisão nas fortalezas do Estado e1 de1sterr.ou para v arios pontos 

, do tenitorio n rucional diveriSOs cidfrdãos, tidos como impli.cad0s no. mo-
vimen1io sedicioso de 10 do corrente mez. 

Por outro ado, a 14 do referido mez, fomm pMo Podé Exe'cutivo 
resta·m~adas ·as garnntias co:p.stitucionaes, ante,s mesmo de expi:l·ado> o 
prazo que foi assignado á sua suspensão·.. fü~cordando este,s factos e 
attendendo a que contimiam desterrados e preso,s os individuas al-
dnçaidos pelo dec.reto de 12, os Srs. Deputad()S signatarios da indicação, 
que entendem que, cessado o estado de sitio, cessam ois ·seus effe:~1ios, ' 
devendo os indigitadóls .crilJiinosos seT su.bmettido:s ao julgf(mento do 
juizo co:rnpetiente, Tequerem que a Oamara convide o Sr. Vice-Pre.si-
<lente da Republicfr a fazer .cessar :asi medidas de e~cepção tomadas 
pelo decreto de 12 de ·abril. ' 

Nenhum •do.s muitos assumpto·s, que ·diariamente são sujeitos a:o 
€r&tudo J:a commissão, poderia, mais do que es·te, desiaf.iar-lhe. o es-



tudo: .e a meditaçã·o. Ne envolta ·com ell~ e dep~nde~tes .da solução que 
lhe Jôr daaa, aeham-se graves questões que se •p;rendem por um la·do 
á manutenção <la paz inte;rna e á segurança da Republica e por •?utro 
aos direi tos, doSI ci:dladã•os, .que devem ser cuidadoiSoamente ' resguar-
<lia.d-0s. ' , · 

E' tençfo isto em vista que .a, oommissjío . se sente obrigada a desen-
volver ais r&zões eiln, que' fi:rma 'º seu parecer, 1apreeiando com ·a de-

. vi<l'a attenção o iobjectivo e os: fundamentos da indioação, que Se en· 
.contram nãp .só 'filo, documento que lhe foi pi;esente, como nas eloquentes· 
Ralavras do digno representante da Báhi'a, quB- a justificou. 

· Antes de ·t:wcfo, a çioll1ll1iss,ã~o não 1se póde furtú á lll!ature.2Ja da 
.niódida que se propõe á Gamara dos s~~. Deputados, , o ·seu valor, o 
seu alcal!tce, a ·sua efficacia e a .sua regularidade nlO systema; de ' go-
verno· •qUJe adopt•ámos. NOis governos representativos, moldados á fei .. 
ção elo typo parlamentar inglez, o recurso das indicações e das moções 
n~provandq ' actos do Exe0:utivo '611 a0onseihandio o procedimento qu13 
deve ter em ·determill'ada en;i.ergenda, é comesinho e vulgar. Não só a 
pratica quotidiana,, ma·s ainda os principias que regem , O· systema jus.. ·, 
tificam e explicam .es.Sa reaicção das a;s1sembléa·s. Nellas reside ·a S!ll.· 
prema direcçãió da paiz: o gabineté não é mais que uma . .qelegação sua, 
que pó de ser retirada a todo o instante . O caracteristico fundamental ' 
do nosso GO'verno é, are> contrari'.o, 'ª ,separação dos poderes Exiecutivo; 
Legislativio e J udid·ario, cada qual gyr.ando em orbita que a Constitui-
ção as.signala, limitando-0.s. A funcção d@ Congresso N aci1onal é fazer 
a; lei; a ta·refa do P.odier Executivo é apJplica..1-a. InvadiT a esphera 
·de acção em que eHe gyra, indicandc'l-lhe, modo.s de proeleder, é Biujei-
1:ar-se -a.o desprestigi0, :S'Obre ·s~r violar a lei. "Cada casa do Congres-

, ..so, diz um do:s ma:is· reputa1c1os publici.stas •americanos (1) póde appro.-, 
v~r resoluções indi.ca;ndo ao Pres~dente ou 'ª -seus ministros o proce- · 
<li.menta a te1', .ou censurando actos já praticados. O Presidente .não tem 

-qwe obedecer a taes resol'!lções; não precisa mesmo tomar c011hecimento 
dellas'". A ·su.a acção é inteiramente independente e diver.a:a da do Oo:n-
gre:sso . A Constituição não quiz, nem irµplfoitamente, deixar m:a1rgem 
}lO.l' ondB, á custa de repetidas invasões, pudes~e resurgir ess·a "velha 
mentira da om:raipotencia parlamentar'·', que Laboulaye accusava de ~ 
haver perdido tudo em França. · Ella definiu claramente que, tqdos OB 
pode:res são delegaçõ.e.s limitadas da Nação, constituindo~os .autono-
mos dentro dos ,seus respec·tivos limites e fazendo nascer do joge i:e-
gu1a1' de todos elles -a ha;rmonia do Governo ·e a felicic1Bide do paiz. 

Estes princípios communs, a eommissão é obr.igada a recordar 
deante da propo.sta fonnuJ.wd'a pel'ante w 0amara, em virtude -da qual 
eHa é chamada a "cbnvidar o P.ader Execum:v;@" a praticar determina· 
do :acto .. .Si o ·eorpo legisfat,ivo tem c0mpeten0ia: pana ordenar .a pratica 

( 1) Tll!e A.m~dan C1ompn·onwiealth - J. BirY•CJe, v. I, pag. ·2 O 7 • 
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dellte -acto, a Constituiçãü só lhe dá um recurso de que elle possa lançar 
mão: é decretal-o como lei. Si, por sua natureza, esse acto não pôde 
ser traduzido em lei, então é que el1e escapa á acção <lo Congresso e 
vae naturalmente depender da autori,cfa.de de um dos outros podere·s. 
Vejamos, poi1s, si dentro do.s limites que a Constituição impoz ao Podei· 
Legislativo. ien:contra elle competencia par.a praticar o a-cto que a in-
dicação propõe. 

A decretação <lo esta:do de sitio é attribuição privat'iva do Con-
gresso Nacioll'al (art. 34, n. 21). Não se a.chando, porém, reunido o 
Congresso e ·correndo .a patria imminente perigo, exercerá essa attri-
buição o P0der Executivo Federal (art. 80). Nesta hypothese~ porém, 
a Constituição discrimina a; naturnzru <l.fü;i medidas de 1·epressão que 
podem ser tomadas" prescreve o procedimento que deve ter -o Executivo 
relatando ao Oongresso e motiv.andü as medi·das de excepção que hou-
ver tomado (1§§ 1° a 3'') e declara que as autoridades que as houverem 
ordena·do serão re.sponsaveis pelos abusos commettidos i( § 4°). 

Oomo se vê, pois, a funcção que a Constituição reseTV.a ao Cou-
gress.Q_ neste ponto é a de conhecer e julgar do modo por •que o Poder 
Executivo usou de uma• attribuição que lhe não pertence es.sencial-
miente e de que só se póde servír pela éircumstancia oQCcasi·onal da au-
sencia do Congresso .. Neste ·psumpto, a Constituição afastou-se abso-
lutamente do seu modelo nm·te-americano para inspirar-se nas .dispo-
sições das velhas constituiçõe~ européas; e nellas encontramos expres-
samente declarado que o· Corpo Degislativo ·d.eve tomar -contas ao Go-
verno do modo por que usou dessa faculdade. "Em caso de insurreição 
ou invasão inimiga,. estatue ,a ·Constituição de Portugal, (1) si a se-
gttrança do E·st'ado exigir a ~us.pensão, P'ºr tempo determinado, de al-
gumas das formalidades que garantem a libeTda.de individual, isso po-
derá . ser feito poT nm acto especial do P oder I,egislativo. Todavia 
si as côrtes não estiverem reu;nidas e si a patria correr immineute pe-
rigo, o Go·verno poderá tomar a mesma precaução como medida pro-
visoria e indispensavel. . . Elle deverá em todos os {}asos remetter ás 
côrtes, logo que se reunirnm, um relatorio motivado sobre as prisões e 
outras medi·daE• preventivas que houver ordenado; e to·das as aut·ori-
dades que houverem recebido ordem de as executar ·serão responsa- , 
veis pelos abusos commettidos, A ·Oonstituição hespanhola! dispoo ·ainda 
mais friE.antemente: "iSi .a:s côrtes não estiveiiem reunidas e si •O caso 
fôr grave e urgente, o Governo poderá, SO'b sua responsabilidade, de-
cretar a suspensão ele gannti.{l.s ·de que trata o paragrapho prncedente, 
com; a obrig.açã'o de. srubmi>;tter a sida rJeocisão ás c8r~es o micvils cei~o pos-
sível (2). A Constituição argentina, moldada pelo mesmo paldTão, in-
veste o Congresso do poder de diecretaT o estado de sitio e da fa:culdade 

(1) CcT11Stitulição d e IPortugia l, Tit. 1VIII, ·art . 145, §· 34. 
( 2) Cons-tiituição de •1'8 716 . r:rdt . ff, art . 17. 
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de "a ppro:va.r ou suspender o estado de sitio decretado pelo Poder 
Executivo" (1) em sua ausencia. A propria Constituição do Brasil, 
sob o imperio, Jispunha igualmente que á Assembléa, logo que se re-
unisse, devia o Go:verno "remetter um Telat-0rio motivado sobre as pri-
&ões e o0utras medidas pre:venti:vas que h0uvesse tomwdo" (2). O que 
decorre, pois, inilludi:velmente da disposição constitucional. tão clara 
por si mesma que dispensa qualquer ' illustra.ção,. é que assiste ao Con-
gresso o direito de ·approvar , ou não o acto .do Poder Executi:vo de-
elarando, em sua ausencia, a lei mar•cial no paiz. Este é o direito in-
conteste, positivo, soberano do Congres&o. A Constituição fel-o juiz da 
con:v'eniencia de decretar a suspensão ·da•s garantias e deu-lhe autori-
da«1e para julgar si essa conveniencia fo'i respeitada, quando aquilatada 
por outro poder. Abriu para este effeito uma excepção á regra que 
pauta: a acção do Podor Judiciari-0, juiz non.u:al da legalidade e da 
constitucionali·dade dos actos do poder publico, e 'investiu-o da compe-
tencia privativa desse julgamento. Mas, porventury., assiste ao Con-
gresso -0 direito de suspender os• effeitos das medidas tomadas pelo 
Executiv-o, sem se haver anteriormente manifestado sobrn a regulari-
dade de seu actb? Suspenso o estado de sitio pelo EXiecutivo, enviado 
ao Congresso o rnlatorio das medidas tomadas, póde elle, acaso·. sponte 
swa -0u mediante qualquer ,solicitação, fazer cessar esses effeitos? Ou o 
simples facto· da suspensão do estado de sit'io determina a cessação de 
ta,es effeitos? 

A commissão ponderou maduramente essas questões, novas entre 
n6s, e que, aliás, constituem a propria essenieia da indicação que dis-
cute. A commissão pensa que,. em uma unica hypothese, die um a.cto do 
Congresso póde decorrer, como consequencia fo1·çada, a suspensão das 
med'idas de repressão tomadas durante o sitio: a da reprovaçãõ cfo 
Oongresso ao acto do Poder Executi_vc_z. ~este caso, o Congresso terá 
affirmaido que não se <leu a commoção intestina, que a patria não 
correu imminente peTigo e, por conseguinte, que a suspensão de garan-
tias foi uma vioiencia á liberdade e aos dtireitos dos cidadãos. Si ao 
tempo de seu pronunciamento ainda existir o estado de sitio, a sua sus-
rensão .será immedi1ata; ie, por consequencia, ois ·cidadãos que , por esse 
effeito, estiverem detidos ou <lesrterrados, volverão desde logo ao go·so 
das garantias constitucion.aes; da mesma sorte, si o sitio houver sido 
suspenso anteriormente, os que ainid-a soffrerem taes vexações devem 
ser libertos dellas. Fóra desta hypothese, a Constituição só reserva a-0 
Congresso um recurso, de cuj•o uso é elle o unic·o aTbitro: a amnistia 
(art. 34, n. 27). Não se enc·ontra nem na natumza do regímen, nem · 
ha Constituiçã0 que no.s rege, nem nos p1·ecedentes dos paizes ·cultos, 
de systema de governo, semelhante ao n-0sso., o mais fragil este'io em 

(1) C'on1~t!tuiçã-0 ar,genti-na, .Cap. IV, art. ·67, §· •26. 
(2) Art. 17-9, §· 35. 
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que se .apoie 'ª dou•trina de que a:o Poder Legisi1ativro aissista o direito de 
mandar, por si directamente ou por outrem, que ·Se abram as portas 
das prisões aos cidadãos, quaesquer que sej·am os motivos dessa pr'is'ão, 
qualquer que seja a autoridade que a ordenou. Suspensas as garun~ 
tias constituciouaes, ·o• Governo não p6de mesmo admittir nem :Solici-
tações nem intewenções de OU'tro poder, tendentes a annullarem as 
medidas preventivas que, a bem da ordem publica, elle houvel' t"Omado. 
Quando, durante a gue.rra d·a seccessão nos Estados Unidos, o Pn:~si
<lente Lincoln sTuspendeu o habeai~oorpus, '° Congresso firmou essa 
doutrina ·de modo positivo po'r meio da lei de •3 de março· de 1865. 
"Nenhum milítar ou offic'ial, diz esta lei, será obriga:d0 em cump'r'i-
m;Bnto ·rle. u,rn.; mandado de hiab1~as-c01·pvs (imagine-se, então, deante de 
um convite da Cama.ra!) a entregar alguem que tenha siido detido 
por si ·ou pela a.utoridade d10 Presidep.te; e por ce:rtifica:do ou 1sob ju-
ramento do mesmo mil'itar, o processo em c·onsequencia do despacho 
de habe•as-corpus, será suspenso pelo juiz e pelas .côrtes, emquanto 
permanecer o .acto de suspensão do Pwsidente e emquanto dil.'rar a 
rebefüão. (11) !Si , o P 0oder Judiciairiü não tem competencia para in-
tervir de modo a fazer restituir a liberda:de ·aos c'ida:dãos alcançad0s 
pelas medidas durante o ~stado' .c1e sitio, como a:dmittir que essa c; m- w 
petencia assista á Camara ! Demali.s, quando a Camara tem de julgar 
o act·o do Poder Executivo·, ordenar a cessação de seuS' effeit9s -
ainda quando pudesse fa2iel-o - não era prejulgal-o condemnando-o, 
sem f.iquer ter indagado dos motivos que o levaram a pratical-o? O 
grande argumento que se levanta em prol dessa ,aspiração é que, ces-
·sado ·o .sitio•, pelo restabetecimento ·da ordiem, cessem OS< seus effeito~,, 
devendo os jndigitado cripiinosos ser subme~t·ido·s a julgamento. Antes 
de tudo, cumpre ponderar •que, uo1s termos ·da nos's·a Oons0tüuiçãio, '.c0mo 
ficou demonS<tr.ado em outra parte deste parecer, o acto. da declaração 
<l!o sitio pelo Poder E:xie\élutivo não oo extingue ·.antes do pron'.uncia-
mento do Congresso s0<b~ elle . . Si o Congresso não -0 approva, elfo 
desapparece de todo, annulla-se, cessam todo'S os seus effe'itos, ,restan-
do, apenas, a responsabilfda.de de quem o praticpu . .Si, lilº .contrário, 
o Congresso homologa-o, sem embargo de estarem restau.radas as ga· 
rantias c0<nstitucionaes, Oi! individuos implicaJdos nos crimes .que o de-
terminaram continuam spb a acção da lei mar<lial respondendo ,por 
esses crimes perante os t:tvi'bun:aes . que a lei houver constituido~ peTa 
fórma que ella houver 4etermi.nad-0. A jurisprudencia franceza, em 
uma longa ~érie <1e arest9s, tem firmado de modo incontrastavel esta 
doutrina, como fum estab13lecido que o primeiro e o, ma!s incontestado 
dos effeitos do. esta.do de sitio é o de fazer pa,ssar ás mãos da autori-

( 1) 'A n . .1l:ct. relatimg to hab.eas-corpws amJà reig'Ulatimg :Tudi®l PmceditngB in 
'cert>atn ca.Bel9 - Unlted State~ :Statuts· at Large. ,V. 12, l)ag. 755. 
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dllide militar todos <>s poderes de que 'ª autoridade civil j3Stá revti~ 
tida para a marn!l.tençãio 1t1a ·ordem e 1da polioi·a interna. A lei fran-
ooza de 9 de agosto de 1849 ,.que, 1conforman:dio-1se com a jurisprudencia 

· sempre seguida pelos ~ribunaes, clavamente 'estatuiu a jurisdieção da 
,auto.ri·d1J,de militar para os julgamentos des.ta especie, autorisa mesmo a 
f.u.neção dos conselhos ·de guerra "·qua:lquer gue seja o tempo -decorrido 
depois da decla:ração do eist~do de sitio" (1). . , 

Em nenhum pa1z -0nde já :se. suspender:am ·ais gar.antiais- e-0nsti-
tucionaes prevaleceu jámais ia theoria de ·que o restabele.eimento1 da 
ordem, impüca 'ª J.iiberdaide ,dos .que cahiram 1sob a .acção ·dia .aut<ilridade. 
Na pr.opriia In,glaierra, quando Pitt em 1794 i0bteve 'ª •mspensão de 
hab.eoJ8.1corpU>S, que ·dul"OU' oito· 1anno1s e que em rea1:idade ·foi ia suspens·ão 
da gmnde Oarb ( 2) , diz Blackstone que pessoa:s. li.ouve detidas por 
1argo tempo, "por haverem .sido ésiquecidaisl" Em ~S17, lord Simouth 
sUJspende--0 de novo e detem 96 pe1ssoa:s, dfü! .qUJaes 44 por {)i'rdem d'o 
secretario de Estado, que .as manteve em prisão por longo tempo 
sem -submettel-a·s a julgamento., iàbtendo afin1a1 um bill de indemni-
dade do parlament0 (3). Este,s abttsos de poder, · attingindo as 
raias da tyra.nni.a, não sã·o aiqui· invo.caido.s ·Senão porque elles de-
monstram 1que nos paizes mesm0s em que ·é mais :fundo e arraigado o 
respeito aos direitos individuaes, -0 estado de sitio anRulla,..,c>.s a pdnto 
de abrir margem a lamentaveis desvio1s., de que feliZm:ente temos 
sido preser:va:dos1. E' ·desconhecer ·completamente 1a nature.za dessa me-
<;lid·a politfoa pre.teude;r .que, uma: vez •suspensa, ,.cessem ,desde logo ~us , • 
. effeito1s. Medida de salvação publica, posta em 1acção e'xicepciqnalmente, 
q"!lando .a 1soeieda:de está ameaçada por ·uma forte ·eommoção, que põe 
em risco os, seus fundamentos, não .se pód~ ev~dentemente. moldar pelas 
normas commups, de que ella mesma é a neg.açãü. Nos Es~BJdoie U nil:l:os, , 
tão largamente aP'ontados entl'e' nós ·conio model'o1 ·a seguir, a doutrina 
firmada em lei está, muito ilonge ·desta que :oo deduz das1 nossa1s dispo· 
SÍÇÕes ClGJnsÚtucionaes.' Ü haJb,e,as-dOTptWS SUSpens~ pela lei ·de março 
de 1865, .a , que nos referimos, foi r'estaurado pela de 6 de feve·reho 
de 1867. Esta lei, depois de minuciosamente est•atuir a:s condições em 
que <!> h(J;b:eJas~cor'pW.S 'póde ser concedido, assim di"9piiíe' nia secção 2\ 
in fine: · "Esta lei não terá applicação pama os ,easQ1s"dos individuo,s 
que estej.am ou possam vir a estar presos _pela au'torld!a:de· militar .. dos . 
Estados Umdos, 1acciil1Sa,dos de crimes :mHitaires· ou 1de te!". a111'Xiliado ou' 
promovido :rebellião e0ila!tra 'º gorvemo ·do:s Estados Unido.s antes da 
sua 1appr0VfüJãO." ( 4) :Ass1im, pois não sóm.e:nte ÍOTam os cidadãofl 
norte-americanos ~equest~ado·s ao julg·amento do1s tri,bu'naes ; não só~ 

(1) iD'ailloz - ~ff. iGauthier - 1pag. 9'5,4, v '. 35. 
(2) iHistor!a .Consrt . da Ingfater·ra - Jilrsk>ffne ·Mav, pa,g. 3018,. "\l. 11. 
( 3) Lortl R:eporct oi• the st(JJ(; 01/ U•e 1coivn,try, .cit . po.r .M aiy. 
(4) Un4ied 'States Statwts at Lwrge, ,- . '.IA , pag. 387. 
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mente pejaram ás centeIJ'a·S as· prisões• do Esta-do; ma:s, ainda mesmo 
depois de uma lei haver restaurado ·as g:;trantias constitucionaes, de· 
clarou...se que ella retroagir1a: para não alcançar em seus effeitos ·ao~ 
que cahiram sob a mão da .autoridade miliuar durante o periodo de 
execução ! E cumpre notar qwe nenhum tribunal pôz embargos á exe-
cução dessa lei, que inteiramente se cumpriu. 

O que tudo bem ponderado, considernnd-0, que o Cong·resso, sendo 
o ramo legislativo do Gov•erno da N·açã·o, .só por niei•o de uma lei póde 
manifestar a sua vontade; · 

considerando que a Constituição não lhe conferiu, directa ou indi-
rectamente, po·deres para alliviar da prisão ou do desterro os cidadãos 
que, justa ou injustamente, os padeçam; 

considel'ando, BObretudo, que o dever que a Constituição lhe impõe 
é o de julgar, logo que se reunir, o acto do P.oder Executivo declara-
torio do estado de sitio, praticado em sua ausencia; 

considerando que só depoiiS desse pl'onunciamento póde caber o 
julgamento ·dos indigitados crimino·sos na fórma das leis; ou a con-
cessão da .amnisti:a, si em ·sua sabedoria elle juLgar conveniente 'º uso 
dessa medida, que lhe é pl'opria e exclusiva; 

considerando que o Congresso ainda não deu cumprimento a 
esse seu dever constitucional G 

A commissão de constituição. legislação e justiça é de parecer 
que não ha materia para deli,beração: na indicação de que trata. 

Sala das commissões, 8 <le junho de 1892. - Alcindo GuaooJbaYra 
' (relator). - F. Glycerio, pr\3'side11te: -. Felisbello Frei7!8. - Ohaqas 

Lobato. - Fr-ança OaJ1·va!llvo. - Epitamo P.essirJ.a (vencido). - Gon-
çalves Chaves (vencido). - ,thtgusto de Freitas (vencido). 

SESSÃq DE 10 DE JUNHO 

O Sr. Go·nçalves ChavejS acha que o notavel discurso cl.o seu illus-
tre collega, deputado pela Bal,tia, Sr. Augusto de Freitas, ao fundamen-
tar a indicação a que se refer13 o parecer em debate, elucidou completa-

mente a tnateria. 
Disc. uttka 'Po.dElr-se-hia dispensar qualquer outra inter-

venç·ão d1.t minoria nessa questão, si com ella não 
se tratasse de firmar normas do nosso direito constitucional e prece-
dentes que affectam os direit\'.)s pela Constituição oonferido.s aos cida-
dãos. 

A opposiçã·o, rda qual o oTador é representante, entl'a des-assom-
brada nesse dehaJte. Ella não traz nem re.sen'tim~nt'os, nem odio.s, que 
o patriotismo repelle nas act'p.aes circumstanci·a·s. 
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.Q fim da opposição 

1

é concretisar prillcipio.'3- no desdobramento da 
nossa vida politica, é contribúir para o bom funccionamento do nosso 
mecanismo constitucio'nal. 4-- esses pi:oblemas transcendentes,, acre-
dita-o o orador, ha de corresponder a minoria da Oamara. 

• Pensa o orador que a solução dada pelá minoria á questão que 
motiva o presente deb·ate é consoante com os pl'incip:los constitucionaes. 
A indicação do no~re deputado fü. Augusto de Freitas traduz idéas 
<lemocraticas que a Constituição largamente consignou n as su as dis~ 
po,s.ições. ~ 

Foi por isso ·que v,iu ~om ,assombro, eomo o viram a opposição, 
o paiz inteiro, que ·a maioria ·da commissão de constitl!ição, legislação 
e justiça, ·falseando principies elementares do nosso direit© publico e 
do ·direito criminal, offereceu para o assu.mpto uma solução que é a 
postergação desses principio,s e das garantias que a Cons;tituição con- ' 
:feriu aos cidadãotS violeRtados, quer na sua libe1~dade individual, quer 
nos seus direitos de segurança pessoal. 

(O &r. Berrnardino cle1 Campos dieiwa a cadei1u da ·pr~s1JdJencia; 
assurm,e~ o Sr. j>olycarpo Viott~, 2° vice-pres.Vàente . ) 

Em um unico ponto es# a mino.ria de ,accôrdo com ·a: maioria 
da commissão: é ein que, tratando-se de commoção intestina ou de 
guerra estrangeira, a declaração do estado de sitio suspende algumas 
garantias - as referentes á libe±dade individual, emquanto perdura 
esse estadü anormal. 

Mas, por outro lado, a mino'ria diverge. profundamente da parte 
em que a maioria dia commissão: conclue _pela incompetei1cia do Con-
gresso e ·do P.oder J udiciario para fazer cessar as medi,da;s de exce-
pção, quandQ já tem desapparecido o estado de sitio. 

As doutriua;s da commissão, nos fundamentos do seu parecer, s'ão 
·de tal ordem que o orad.0r não se póde furtar a fazer sobTe ellas algu- ' 
mas considerações. 

E stranha qu,e o parecel' confunda o est ado de sitio com a lei mar-
cial. Entre uma e outra de.ssas ,situações ha pr0funEla differença. 

A lei marcial, ap'.Plicada sempre a praças de gueua, ·Suspende de 
facto as garantias-. Mas o estado de siti0, tal como o consagra , a wossa 
Constituicão, como o determinam as da Inglatena e dos Estados Uni-
dos, e de , outr-os p~izes civilisados, esse não tem a mesma la11gTieza da 
lei marcial. 

Invoca-se a cada momento a legislação dos E stado,s Unidos, para 
. cheg.ar á negação de t0do o diTeito, durante o estado de sitio. Maa a 
suspensão do habea'S-corpus, na Inglaterra, que é o que equivale á 
su;spensão de garantias pela nossa Constituição, só attinge a segurança 
individual, a libe[·dade pessoal. 

Foi com a1ss0mbro que, o orador viu sustentar-se na mensagem 
presidencial e da tribuna . do Senado que durante o estad•o ~e sitio 
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ficam suspensas todas as garantia~ e a autoridade póde ir até ao con· 
fisco dos bens. 

A Constituição hespanhol·a, a da Suissa, a da Belgica, e até, para 
vergonha nossa, a propria Constituição da Prussia, consignam princí-
pios mais garantidores do que esse que a maioria da com.missão advoga 
no -seU' parecer. 

1'oda.s ellas - todas. essais CoTustituições, sem discrepancia ·de uma 
só - declaram que as medidas de excepção,_ durante o estado de sitio, 
só se l'eferem á segurança individual. 

Si é verd!ade que o Congresso só példe deliberar por meio de uma 
lei - o que não se dá, e, para chegar a essa conclusão, é bastante 
que se attenda ás moções com que foi encerrada a sessão extraordi-
sari at ; si é verdade que o Congresso só resolve por meio de uma lei, 
nada impedia a commissão de elaborar um projecto de lei baseado na 
indicação do Sr. Augusto de Freitas. 

Argumenta-se com a divisão de poderes. Mas essa divisão de po-
deres não exclue .a sua acção de modo a separar inteiramente um poder 
do outro. 

· Os poderes politicos teem certa harmonia entre si, teem influen-
cia mutua. . 

O Poder Judiciaria, pot exemplo, tem uma funcção importante, 
qual a de garantir todos os ~irei.tos políticos e privados. 

O orador, depois <le out ras considerações, conclue, dizend-o que é 
necessario, para que a confiaJ,lça nacional se 1>estabeleça, que o Governo 
e.ssnma a responsabilidade da situação, a. que chegou a poli.ti.cai acitual,, 
de modo a não confundir a ~olidão com a paz e para que .se não diga 
da politica brazileira o que T·acito dizia da dos romanos. Solitudinem 
fiaciu'9it et paeem appellant. (.Muito bem, muito bem,.) 

Fica a discussão adiada rela hora. 

O Sr. Felis'heUo Freire - Sr. P -residente, 'D nobre deputado p-0:r 
Minas Geraes, discutindo o requerimento apresentado pelo meu illustre 
am~go, o Sr. Augusto de Freitars, S. Ex. imputou ao parecer doutrinas 
que elle não acceita, idéas qµe elle não defende e erros que elle não 
commetteu. 

E eu , Sr. Presidente, sinto p1•ofundamente 'ª ausencia do meu no-
t.~e collega, para externar as duvidas que pairaram no meu espirita 
quando li o extracto <lo ·discui·so <le S. Ex. E a aTusencia c1o meu collega 
obriga-me a não discutir os «~oncei1:os do ·seu discurso, contra os quaes 
p1;otestam todo1s os priTucipio& de direito publico. E' uma deferencia a 
que não me posso furtar. 
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Entro, Sr. Presidente, a d'iscutir .o parecer <la con1!mürnão sobre a 

indicação do ilh1strado depu<tado pelai Bahia, e confrontar o que se in-
clue em ambos os documentos. 

O pa:recer d-a commi'SS,ão de -con.stituiçã'o não precisa de defesa 
minha. 

A defesa mais eloquente está mesmo em si. O seu autor, espírito 
superioT, conhecedoT do direito corn:stituci1onal do, regímen f\ederaJ, 
trouxe paTa este documento aq:uillo que os maiores publicistas america-
nos tl.cceitam como profundas verdades em direito constitucional.. Bem 
sei que o parecer já motiv.ou uma crictica apaioconada na impTensa. Si 
me restar tempo paTa mostraT a falta de fundamento desta ,critica, 
eu o farei ; por ora vou limitar-me á discussão da que-stão essencia1 do 
parncer, e que 3e liga aquillo quie é no reque1•imento reclamado pelo 
nobre deputado pela Bahia. 

O requerimento pede que cessem as medidas de repressão, afim de 
que os indigita<los criminosos sejam entregues ao julgamento <lo juízo 
competente. Isto quer dizer: elle reclama pela intervenção judiciaTia, 
antes do pronunciamento político do Congresso a; T·espeüo da consti-
tuc~onalida;de da ·decretação do estado de sitio. PaTece-me .ser este o 
,ponto capital que se inclue no requerimento. Ninguem mais do que 
eu nesta tCasa admira o tail'ento do. nobre deputaido pela Bahia o Sr. 
FTeitas, ninguem mais admira os seus profundos conhecimentos em re-
laçã.o á .sciencia do direito, consecimentos comprovados não só -aqui , 
porém, em uma -prova pub'.lica que S. Ex. deu, quando conconeu com 
o meu prantea<l-0 mestre Tobias Barreto a uma cadeira na Academia 
de DiTeito do Recife. Isto constitue para mim O· maior titulo da com-
petencia de S. Ex. Porém, eu pe.ço licença para discol'dar da interven-
ção judiciaria, principio que S. Ex. sustenta iem sua indicação, -dis-
cordando ip~o facto. d.a cessação das medidas extraor<lfoaTias, antes do 
julgamento político do Congiresso. 

Quando, peTante o Supremo Túbunal Feder al, se impetrou o 
h'ab.e1UNJOrpv..s em favo r do.s detidos, o maior argumento que se apre-
sentou, em apoio d1a intervenção jud:iiciaria, foi que a\o· Poder Judiciario 
qompete conhecer da constitucionalida-de ou inconstituóonalidade- dos 
a:cto.s .dos outrois poderes; e julgando-,se inconstitucionail o acto do Vice-
Presidente da Republica, decretando o estado de sit io, appellav-a-se 
para o Poder JudiciaTio, pior isso mesmo que •a este poder, pela sua 
essencia, pefo papel que representa no regímen republicano federal, 
pertence conhecer dos actos dos outros poderes, quando inconstitucio-
naes. 

Chamo a attenção dlo meu honrado ·collega para este, ponto. 
Ao Pode-r Judi,ciario oompete, incontestaveime?te, conhecer da 

constitucionaHdade dos actos dos outros poderes, não ha duvidia nenhu-
ma;; porélll\, reJ!ativamente á decretaçã;o do est,aid:o de sitio, tal qual 
foi elahorad-a no nosso direito constitucional, o Poder J udiciario não 
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possue essa attribuição. E :relativamente a este caso, preciso distinguir 
nessa attribuição duas que.stõeis, uma que se refere á C/Onstitucionalid'ade 
do acto .do Poder Execu tivo, ·afim de ve,r si ficou dentro da lé, nas me- . 
dida,s ·de rerpress1ão tomacfa.s., e, a outra que .se refere aio.s acto.s doa 
imputaldos conspiTadoTei$, afi:m de ver .si são eleme::utos constitutivos da 
commoção intestina, o que é cousa muito differente. 

Quando se re.clamou i0 luabe·as-corpu.s, b&Seou-se essa reclamação 
na .attribuição constitucional altamente politica do Poder J udiciario 
de conhecer do'S acto-s .do Poder E xecutivo, quanc1:o inconstitucionaes, e 
)1'0r 1conS1eguinte pod0r oonhece.r do acto !la. decretação do estado de 
sitio. E' exadamente isto que contest-0 em face do nosso direito· consfi-
~cioo~ . 

A nossa Constituição, Sr. Presidente, pautada nos me.smos moldes 
que a Constituição americana, est abelece preceitos muito differentes 
relativamente ás questões que se r elacionam com a decretação do est ado 
de sitio. A Constituição ·americana permitte a Busp<=misião do li;abeas-
co1'pus em certa,s e determinadas condições, sendo omissa, entretanto, 
1sobre qual dos dous podeFeS póde ,suspenclel-o, si o E xecutivo, si o 
L€gis1a ti vo .. 

A nossa Constituição, 410 contrario, dá como attribuição 'exprnssn, 
não só do Poder Leg:Uslativq, como do Executiv,o, declarar o esta·do de 
sitio, tambem em certas e deteTminaclas circumstancias, em qualquer 
ponto do territorio nacional. · 

Não consiste ,só nisto a differença. 
A Constituição amerilcana não manda explicitamen te que o acto de 

suspensão ·de h1ab eaf;-co~·pus seja submet tido á a<prnciação do Congresso, 
para ser ou não approvado ; a nossa Cons1tituição manda explicita-
mente que a decretação do estado de sitio seja submettida ao julgamen-
to do Congresso. Então aqui duas differenças capitaes, pelas quaies de-
vemos estudar as questões qe competencia e jurisdicção·. Ellas lançam 
muita luz sobre 'º debate que se agita:. 

Sr. Preisi·dente, V. Ex . . sabe que por isso mesmo que a Constitui-
ção americana é omissa a respeíto da competenc~a .da suspensão do 
habe.a.s.Jcorpu'$, grande disci,:ts,são levantou-se, quando graves aconteci-
mentos deram-se naquelle p~iz e que levaram a convicção· ao Governo 
da suspensão desSe direito constitucional no intuito dé ficar resolvido 
a qual dos do·Uis poderes coinpetia esta attribuição. Ahi está o impor-
tante ar tigo de :Fischer na Politioal S dience, que é o historico• dessa 
discussão. 

Bem sei, Sr. Presidente, que quando se impetrou o h'ab,eas-c.orp'111s, 
se trouxe uma coUecção errK>rme de casos julgados pelo:s trilbunaes 
americanos, afim de provar que este.s tribunae.s tinham intervindo 
para conhecer da legitimidade das prisões. 

Tratarei deste assumpto depois. 
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10omo dizia, Sr. Presidente, deste que ~ Constituição bxasileira 
estabeleceu explicitamente que .ao. Congresso cabe julgar o acto do Po-
der Executivo da <lecret•ação do estado <le siti·o, ipso fiacto ficou retirad'a 
do Poder Judicial"io a .attrib-aição ele jlll.lga1· da constitucionali•dade ou 
inconstituci.onàlida:de desse 1aieto. 

Pela Oonstiuição americana, o Poder Legislativo nã:o gosa die tal 
prerogativa. ficando assim daro e evidente que nfoo se-abriu excepç~.o 
alguma ao Poder J udic]ario de j,ulgar o acto da. .suspensão do ha,bieas-
ocvrpus. Em face da lei os t'ribunaes podiam julgal-os. Não ha duvida 
uen,huma). · 

Entretanto, .Sr. ·Presidente, ·de.vo <lizer a V. Ex.: qwando se ap-
pellou para a intervenção dos tribuna1es judicia.rios. por uma petição de 
lvwbea.s-co'rpw em favor de um dos membros do Oongresso N acionaI1, 

preso e julgado por uma commissão militar. O· .Supremo Tribunal abste-
ve-se de intervir, pela .sentença 1do juiz .S.weet. 

E. entretanto, Sr. Presidente, a Constituição americana nã.o ahriu 
<i'·Xcepção ao ·Po•der J udiciel'Ío para julgar ·do acto da suspensão do 
habeas-co1·vus, como a nossa o fez quando se trata· do estado de sitio. 

/ 

Lá .se diz .simplesmente que o liiC1;be'JCt,s-corpu.s póde ser .suspenso em 
certas e determinada<i ·condições e nada mais se diz, nem .sobre o poder 
que deve exercer tàl attribuição,. nem 1t.ão pouco .si o OongrooS'o• está in-
vestido da p:rerogativa de julg·ar da con1sti:tucionalidade do mesmo acto. 

Ora. si lá. onde uma clausula ~xpressa nã-0 existia pil:ra abrir ex-
cepção, os tribunaes não intervieram, ·como .se reclama entre nós por 
essa intervenqão, quando existe essa exGepçã·o ·expressa, porque é teX!to 
constituci.o.nrul que só a.o ·OongreSS'O N a-cional com.peite tomar conheci-
mento do acto do Pre.side.nte da Republica decla!rando o estado de sitio~ 
(mm tos 1Gi'p:O~<arJ'JrJ.si). 

O .SR. AUGUSTO DE FREITAS - Muito bem. 
·Peço a; V. Ex. que tonffi nota de que digo rr11wifü biem a Vi. :Efx. 

neste ponto~ 
O SR. FELISBELLO FREIRE - E eu estimo muito saber estar de pleno 

accôrdo com V. Ex. 
Sr. Pres1'dentie, para se affirmar como dort.rt1·ina constitucional a· 

. intervenção judiciaria dos tribunaes americanos, para conhecernm da 
legitimi:dade das prisões dos dcladãos detidos, apresentaram-se dous 
julgados noa caso.s de Millig1an e M eirryrrwm. que entretant·) nad·a escla-
Tecem a questão. Em i.1m caso, foi dado o habe;as-oorpus pelo Presidente 
da Republica, sendo iella uma attribuição do Oongresso. Foi este o fun-
à:amento da sentença de· Tanney. No outro omvso, ·ai base da sentença 
foi o facto do preso ter sido julgado pelas commissões militares, quan-
do devia sel-o pelos tr:ibunaes civis. que se achavam em amplo exer.cicio., 

Como se vê, Sr. Presidente, não ha ponto die semelha.uqa entre ,este.e 
casos e a questão ·que <ie agita entre nós. (impaJr.6es do S1·. F11e;ibms ). ' 
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'.A.nabo de estuda'!' .o assumpto em face das d:i.spo.slções de nosB"a 
Corustituição. Passo· 'ª estudal-o agora: em face ·das normas estabeleci-
<Ias 'Pelos tribunaes americanos, de não intervirem em a1cto.s políticos 
do Poder Executiv.o . 

.S-r. Presidente, a intervenção judiciaria: nos actos politico.s do 
Presid'ente 1da RepubJica é um ·assumpto· digno de ser amplamente 
discutido. Quando 'º Supremo Triibunal despachou a petição de ha-
beas-corpit.s que lhe foi dirigida, entre os .sieus considerandos figurou 
um que se relaciona com 01 assumpto· que vamos e.studar. Disse o · Su-
premo Tribunal, e a meu ver com muita sa1bedoria, que não <tomava 
conhecimento da: petição po·r isso que affectava uma questão eminen-
temente politica. 

Quando se quii combater . este allegad'o do Tribunal, se disse 
que tribunaes americanos realmente ·attendiam a essa circumstancia, 
e para ·COmpTovar taes praticas appellou-se pa1·a ·a sentença de Mars-
hall. no caso MaTbury, accrescen1Jando-se, poTém, que lá o Po1dür 
J udiciario deixava de inte·rviT nas questões excZusivmmentJe polití,cas. 

Achamo-nos, portanto, em vista desta restricção, deante do· se-
.seguinte problema: quaes são as questões potiticas e quaes são ·as ques-
tões excZu-sivamiente1 pdlitica.s ? Qual o cr~terio para distinguil-as ? 

Sr . Pwsidente, devo de~la·raT :a V. Ex . qne não conheço um cri-
terio pratico para jul_e;aT-S€J 1quaU:do uma questão é exclusivamente 
politica, üu quando 'é simplesmente política, ·sem ·ter aquelle car acter 
exclusivo. 

iO que sei é que o proprio Mar.9hall, para quem se appellou pn-
blfoandü-,se na imprensa a sua sentença., o que sei é que o proprio 
Marchall, cuja sentença está neste liVTo, diz o seguinte (Zê). 

Diz mais Ma;rchall (Zê) . 
O 18:&. FELISBELLO FREIRE - Vê V . Ex., não ha interforencia 

do Poder Legisl'ativ·O', como se dá pela Constituição bra1sileira, que no 
·artigo 80, investe o Congresso do direit!O de ju1g-ar da .constituciona-
Udade dlo acto político do fre.sidente da Republica, quando decreta 
e esta<do :de sitio. 

Eu muito· propo,sirtalmente leio este trecho, porque. quando se 
quiz provaT a falta de caracteT político do estado de sitio, sei disse 
que nelle envolviam-se direitos individuaes e qUJe estes direitos tiravam 
a feicão polit:Uca c1o facto . 

Isto não tem razão, ST. Presidente. porqule a mesma defesa que 
;assim dizia, citava paTa corroborar a dou-trina: da inteTVenção judi-
ciaTia nas que.stõe.s políticas a 1opinião do celebre jurisconsulto Coole:v, 
da qual conclue-1se que, não obst::rnte a existencia de direitos prejudi-
cados, isto nã.o dá nem ti·ra ·a feicão política de um aceto. Eis o que 
diz Coole.y (lê) : "uma quest~o judicial hoje póde ser politica amanhã, 
e, aio contrario - quando jµdicial as côrte.s decidem, quando políti-
ca, é entTegue á -sabedoTia da legislatura." 
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O S:a. '.ALorNno GuANABARA '- Este ultfmo trecho· de Cooley foi 
propositalmente omittido n a imprensa pelo .advogado. 

O SR. FELISBELDO FREIRE - V1ê-se, Sr . Presidente, que, mesmo 
h:a opinião de Ooo1ey, uma mesma questão póde .assumir a feição ju-
dicial ou política. Entretanto, si nella envolvem-·se direÍtQs prejudi-
ca,dos, elles permanecem como ta:es, em qualquer hypotsese (apoiados ). 
Nestas condições está a decretação do est.wdo de sitio. Quemão política, 
emquanto o Congresso delh não tomar conheciment<!i; questão judi-
cial, depois desse pTonunciamento. 

Sr. Pl'esidente, pa.Ta p.rovar a inda. que >0s trihunaes am,ericano·s, 
não interveem ll'a.s quest6es políticas, lembro a ,sentença de Cha.se, 
quando appellou-se paira. o tribunal .sobre a constitucionalidade da lei 
da reconstrucção ·dos Estado-s. 

O Congresso .americano baixou esta lei. O Estado de ::Mississipe 
pl'otestou contr.a a incompetencia do Co·ngre.sso para legrslar ·sobre o · 
assumpto e prégou a mesma doutrina que a minoria desta Camar[t 
prégou fül1 ultima sessão. 

'. Elle corntestava que o Governo Fed.lerajl pudes~ hit<?Jrvir nos 
E st11Jdos; e por iisso appellou de sua .wnstitucionallidade perante ois 
trihunaes, que ·pelo· orgão de Ohase, em 1sua celebre 1sentença, disse 
(Cervdo) : "E' verdade, dizia Oh ase, que se Te clama a intervenção d a 
côrte, pelo principio de leis inconstitucionaes. porém não podemo:;; 
comprehender como esta circumstancia modificai u pritn.cipi.o geíral 
que prohibe ·ao PodeT Judicia'rio immiscui1r-se na.s funcções politica,s 
do Presidente. O Oongiresso, diz ainda a sentença, constitue o rnmo 
Legislativo do gioverno e o Presidente o ramo Executivo; os tábu-
naes não p.odem inte;rvir prura suspender ,su a acção, ainda que em cer-
tos casos -os actos de.stes dous ramos de Governo caiam sob a juris-
dicção ·do P·oder J udiciari:o." 

Ora. Sr. Presidente, não ha nada mais ·claro do que ali. fica 
exposto (apoiruJ.as; rnrwito berro ). 

Chamo a attenção dos meus nobre.s collegas prura a ultima phrase 
de Cha.se, quando diz que. mesmo os actos inconstitucion:a.es não ca-
hem sob a juri;sdicção judiciairia, po'r não de.ver intervi'r no julga-
mento d'e um acto político de qualquer do.s dous poderes. 

Sr. Presidente, supponh'o esta:r provado, não só em face da nossa 
Constituição, como em face das. pratic81s d-o·s tri~nae.s americanos, 
que o Poder J udiciario não intervem em questões poli ticas. Não que-
r·o entrai· na. apreciação si são ou não exclusivameJ;J.te que:stões p·O-
litica.s. 

Sei que, ·quallldo se contestou o fundamento do Supremo Tribu-
nal não intervir nos factos político~, appellou-se para a. opiniãio de 
Story, ·que diz não sernm .sujei.tos a revisão O·S actos de qualquer dos 
dous poderes quand'O exclusivamente ·de ·caracter legislativo., executivo 
ou político; Não ·deixa de te·r es,se cairacter o ·acto de de.cre.ta.ção de 
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sitio, ,si confrontarmos a opinião de 1Story com a de PaJschal, fazendo 
a applicação da •opinião deste uLtimo e.scriptor, que diz (Zê): "0 Po-
·der ·Judiciario não :se extende ás quels1tõeis que surgem sob a constitui-
çã·o das leis e tratados, porque muitos ·delles sãJ.o act.os poUJtic'Os e teem 
que .sier res·PlviJ<JkJ's p'Or OfUtrois ik..parbromymfJ.os do governo." 

·Oomo tive occasião de diz'BT na imprensa, parnce ·ahi estaT um cri-
terio mais seguro parru julgar ·da na.tureza de um acto, do que a cir-
cumstancia de existirem envolvidos direitos indivi'duaes. 

Recapitulando, Sr. Presidente, o ·que tenho dito, parece-me .que, 
si a Constituição deu ao •P .oder Legislativo ·a attl'ibuição de julgar da 
constitucionaJidade da decretação ·do estado de sitio, feita pelo P-0-
•der Executiv.o, os tl'ibunae.s não podem, nem devem intervir na 
questão, antes que o pronunciamento do Congresso se faça senti'r; 
porque, ISÍ elle.s interveem antes desse pT-0nunciamento, que é que os 
tribunae.s irão conhecer? Naturalmente ·da constituciona.lidade do acto. 

O .SR . .A.uGUSTO DE FREITAS - Não apoi&d·o-. 
O ·SR. FELISBELLO FREIRE - Sei;' que iV. Ex. me dirá que elle~ 

irão julgar dos acto:s ·commetti d·os pelos ·conspiradores·; po•rém, quan-
do o tribunal funcciona pàra .conhecer actos commettido.s ·pelos conspi-
radores, funcciona· jogando com -0 .direito commum e não com o di-
reito publico ; funcciona para ver si aquelles actos merecem -0u não 
uma pena, :si •são -Ol\l' não ;aictos criminosoS'. 

Observo ao meu nobre •collega que, quando se impet1,ou .ao Tri-
bunal •o h'(J;b,6as-co.rpus, se appellou, para pl'OViar sua intervenção, paTa 
a: sua funcçã-o ·constituciona~ de ·conhe·cer da constitucionalidade dos 
actos. Appellou-se para elle com.o um poder poli'tico. Isto está na 
mesmai petição de habe.as-c.01·pus. 

O SR. ÂUGUSTO DE FRE~TAS - !A. minlLa indicação não 1se refere 
ao halJ.131as-corJJ(US. V. Ex. e.stá respondendo .a con.siderações que foram 
feitas sobre o procedimento do Governo, mfül não por meu intermedio, ' 
as :quaes eu acceito cheio de duvida. 

O SR . . FELISBELLO FREIJ.tE - Sr. Presidente, entre mim e o no-
bre deputado pelru Bahia exi.ste pequena divergencia. Acceito a inter-
venção do Poder Judiciaria no estado de sitio·, acho até que é a soiu-
ção completa e inevitavel ... 

O SR. ÂUGUSTO DE FREITAS - Fico muito sati-sfeito. 
O SR. FELISBELLo FREIRE - ... o que não &cooito é qule ·Se re-

clame por e59a intervenção como poder po.IitiCO', antes do Poder Le-
gislativo julgai· d1a ·constitucionalidade d-0 acto e pronunciar-se sobre a 
questão. 

O SR. EPITACIO dá um aparte. 
IQ <S.R. FELrSBELLO FREIRE - Mas como se .póde reclamaT isso, 

quando não f'e sabe si o a.cto do Presidente d a Republica é ou não 
constitucional, ·quando esse acto aiinda não foi julpjado pelo Oon7 

·gresso? __ . -· 1 
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O SR. FoNSECA HERMES - ·Nós só julgamos 'O Presidente da 
Republica; é o unico .acto político. 

·O SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. Presidente, peço l!JOS illu-stres 
conegas que discutamos de accôTdo com o nosso direito. Depois, dis-
cutiTemos si a doutrina d:a nossa Oo·nstituição é boa ou má. A inter-
venção judicia.ria que VV . EEx. acceitam eu tambem acceit·o. 

O SR. CosTA M.àcR.A.Do - Eu não acceito. 
O SR. FoNSECA HERMES - A nobre maioria já tem dissidencia. 
O SR. FELISBELLO FREIRE (ao Sr. Costa Maclvado) - Nós não 

estamos em de.saccÔ1·do ; V. Ex . oha de acceitar por força a iut·3rven-
ção do Poder Judiciairio., em virtude do art. 75 da Constituição. 

O SR. CoSIT.A M.àcRADo· - Não acceito. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - V'. Ex., que Teclama o voto para as 

mulheres, não póde rejeitar a intervenção do Poder J udiciario, que 
€, um principio democratico. 

O SR. OosTA M.àcrr.A.Do - Nfo tem n:ada uma cousa com outra. 
O SR. FELISBELLO FREIRE - à nosso ·direito dá ao Poder E xe-

cutivo a attTibuição ·de suspender as garanti a.s constitucionaes e de-
cretar o estado ·de sitio, e diz o art.' 80 que, reunido o· Congresso, o 
Presidente motivará as medidas tomadas, pa.ra serem julgada5 pelo 
Congresso. 

•Qual é .a funcção do Congresso ? 
Nã'O é a mesma do Poder Judiciario? 
Não funcciona do mesmo modo que elle.? 
Agora, querer-se .a intervenção do PodeT .J udiciario para conhe-

cer do gráo criminoso dos .acontecimentos, •ante.s que a constituciona-
lidade do acto fique firmada, isso é que não posso comprehender. 

E é preciso accrescentaT outra consideraição. 
Si D Poder Judiciaria interviesse nestas questões .anties <d.a m· 

tervenção do Congresso, que julga da parte p'Olitica da causa, o :seu 
julgamento comprehenderia implicitamente o julgamento político, e 
o Congresso vêr-se-hia privado de uma das prerogativas mais imi-or-
tantes que lhe foTam conferidas pela Constituição. 

O SR. EPITACIO PEssoA - V. Ex. figure a hypothese de Teconhe-
ce-r ou.·não o Supremo Tribunal a criminailida-de ·dos implicado.s, e veja 
si a sua soluçií1o prejulga a solução do Congrresso. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - . . . ficaria privado de pronunciar-se 
sobre esse acto, po1· isso que antes já se havia pronunciado o Poder 
J udicia;rio. 

·E notem os nobres deputad-o.s que este é o unico ponto de diver-
gencÍa em que nos achamos nesta questão. Acceito· como S. Ex. a 
intervenção judiciaria, poT isso mesmo que eHa deriva da Constitui-
ção; mas ·a mim.ha questão é da oppoitunidade, do momento dessa 
intervençãio. 
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O SR. ÁUGUSTO DE FREITAS - Est'i.mo ouvir ess·a declaração, por-
que será muito facil convencer .a V. . Ex. 

ü SR. FELISBELLO FREIRE - Emquanto a declal'ação de esta:do de 
sitio é uma questão politica, e ella tem este caracter até o dia em 
que -0 Congresso rnsolva approv_a~- o _ou não, para mim não se póde 
dar a intervenção do Po<ler Jud1ciar10. 

O SR. EPITACIO PEssoA - Nós não quernmos que o Pt0del' Ju-
diciario julgue si o act-0 é ou não é constitucional; 'O que quel'emo.s 
S'aber é si ha ou não direitos sacrificados de cidadãos. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Mas, em que al'tigo da Constituição, 
encontl'a -0 nobre deputado a competencia conferida ao Poder Ju-
diciario para conhecer o laJdo delictuoso ·do.s acontecimentos, quando 
o acto p-rincipal não foi jwl:gado, isto é, sua constitucionalidade? 

Nestas condições, a sua intervenção implica o l'econheicimento 
de.ssa constitucionalida1de. 

O SR. EPITACIO PEssoA - .Não citarei artigo algum da Consti-
tuição que attribua a.o Poder Judida.rio essa competencia, porém ci-
tarei artigo da Constituição que dá ai:> Pode'l· J udiciario competencia 
pan intervir quando h'aja qualquer violação· de direito. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Sei que o Poder J udiciaTio exerce 
attribuições para garaintir o direit'O individual, quan:do prejTudicado 
:pela inconstitucionalidade re um acto; o que digo, porém, é que o 
nosso legislador constituint13, bem ou mal, .abriu excepção desta attri-
buição 1·elativamente ruo estado de sitio, para o Poder Legislativo. 

Quando o nobre deput!j.do por Minas affiTmava .a intervenção d.o 
PodeT Judicia1·io, meS>lllo quando a questão fosse politica, disse que 
isto era a pratica de todos os paizes civilisados europeus (lê) .· 

O SR. FELISBELLO FREIRE - . .. peço licença para dizer que o 
direito constitucional euTopeu não serve pan nos orientar sobre o 
estudo do nosso dil'eito constitucional. 

O SR. EPITACIO Tusso4 - Inclusive o direito francez? 
O SR. FELISBELLO FREIRE - Inclusive o direito francez, .sim. 

Não póde servir de norma para o estudo do nosso direito. 
A nossa Constituição acceitou os principios ·da Constituição ame-

ricana, modelada em typo muito diverso; por conseguinte esta alle-
gação de meu col•lega não se me afiguTa tel' valor nenhum. 

Peço licenca para salientall' uma affirmacão do nobTe deputado 
por Mi.nas, o .Sr. Gon_çalves Chaves, quando disse que a attribuição 
do Poder Executivo de decretar o estado de sitio é uma delegação do 
Congresso (lê) . 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Decla:ro, Sr. Presidente, que de.sco-
nh~ço completa1mente competencia do Congiresso para delegar attri-
bmçõe.s a-o Püdel' Executivo , . . Ou nã'O entendio o que leio, ou S. ·Ex. 
lançou uma proposição inexacta: ... 

( TtroôOJm.JSe àriv'ersos apari1es.) 
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O SR. '.l!.ELISBELLO FREIRE - P·assemos á questão que se prende 
com aquillo que acabo de discutir, e que o meu .nobre amigo decl1HO:U 
que constituia a: questão capital do ,seu requerimento, e é as med1-
d81s de excepçã-0 tomadas por occa!Sião da decretação do estado de 
Eitio, até quando duram? 

O SR. EPIT.A.CIO PEsso.A. - E' sobTe isto que desejo ouvir a opi-
11ião de V. Ex. 

O SR. FELISBELLO FREIRE - Que ellas se su.spendem com a Testi-
tuição das garantias parece ser este -0 pensamento do rnqueriment-0 
do meu nobre amigo. · 

Antes de procurar estudar o artigo da C-0nstituição que possa 
&ffectar esta questão, procuro uma elucidação na legislação· e na 
Constituição amerieana. 

Quand-0 se su1>p·endeu pela primeira vez o habiBlliS-corpus naqulelle 
paiz, agitou...se a questão de saber si era o Poder E xecutivo ou Le-
gislativo que flevia exercer tal attribuição. 

-O Presidente posteriormente ·le"Vou o seu acto a-0 conhecimento 
do Congresso. 

O Congresso promulgoJU, além de outras le1s, a lei de fevereiro 
d'e 1867, cujo ultimo •a·rtigo diz (;lê): "E,sta lei, não teTá appfü~ação 
ao caso de qualquer cidadão, que esteja preso sob a vigilancia de au-
toridade militar dos E staldos Unidos, imputado de qualquer offontia 
militar, ou que tenha iniciado ou ajudadú a rebeHião contra o Gc-
verno dos Est&dos Unidos, anterior á passagem desta lei." 

Ora, que queT dizer isto? Quer dizer que o Congresso americano, 
em reforencia ás garantias, e eom elle os tribunaes, entendem que as 
medidas de repressão desappaTecem quando são restituidas? 

Não. quer dizer que ellas vão além á restituição das garantias. 
Sr. Presidente, da no.s.sa Constitui~ão, o unico artigo que posso 

encontrar por onde possa estudar esta questão, é justamente o :u:t. 80 . 
. Que é qu'e o Congresso vai julgar relativamente ao esta:d-0 de 

sitio? A meu ver a sua attenção ,se dirige para dollS factas.: primeiro, 
elle julga si as medidas de repressão do Po•der Executivo estiveram 
ou não dentro da lei; .segundo, julga -0s acontecimentos dos conspira-
dores para ver se trouxeram ou não a commoção intestina. Ora, pa· 
rece que emquanto este pronunciamento não se fizer, ·a:s medidas de 
reprnssão não se suspendem, para se dar a intervenção judieiaria. 

São estas, Sr. PJ·esidente, as considerações ligeiras que tinha a '( 
fazer rnbre o requerimento de meu nobre collegia, consideraçÕ'es que 
deixam bem claTo e bem patente o meu modo de pensar a respeito. 
(Muito li.em, mu'Íito b~. O oria!ÍJ(J.r é crumprimi/e,ntia'd01 e 1ahmçia,do p.o.r 
m1Uitos Sm. de.puaaidos.) 

O Sr. Espirito Santo - Sr. 1Presidente, .si não fosse o interesse 
supTemo que, na qualidade de mem'hl·o desta Oaman, me desperta a 
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questão que _mais profundament.e prende a attenção de todos nós 
pela..s consequencias que podem decorrer da sua decisão; si não fosse 
ainda o interesse supremo que ligo á presente causa, como a illustre 
bancada, .a que tenho a honra de pertencer, porque ·esta qu;estão, comp 
as outras que temos aventado, representa em si os reclamos da liber-
dade, concretisa o programma de um governo livre, pois que o parecer 
que faz objecto da nossa deliberação tem por fim, pura e simples-
mente, pe1·mittir que a justiça se manifoste .ac:erca daquelles que aca-
baram de experime,ntaT o guante podero,so do Governo da actualidade; 
si não fosse ai•n .. d:a o interesse que tomo pe1a questão que oTa se agi.ta-
em consequencia das minhas tradições; si eu não me visse obrigado a 
continuar nesta cruzada tremenda, Íutando e lutando sempre em opposi~ 
ção aos governos que se foram succedendo desde 15 de novembro até a 
presente data; eu que trabalhei, que me esforcei, que me arrwquei 
pela Republica, para o seu advento a 15 de novembro; eu- que recusei, 
com o meu voto, send.o um dos 45 contra a tentativa de reintegl'ar 
na dictadura 'º illustre marechal DeodoTo, de quem aliás el'a amigo 
dedicado e sincero; eu que ao desfechar-se o golpe de 3 de novembro 
di.s:puz-me franca e positivamente a lutar. e que no dia 23 1sahi para 
a rua armado, para lutar contra um golpe de E stado; eu que não 
po·dia continuai· a sustenta>r uµi Governo que não •deu um golpe de 
Estado, mas que deu vinte go-lpe.s d:e Esta,d-0 (mpoiado:s) ; eu não po-
deria continuar a sustentar Ujn GoveT110 que a-caba de formar uma 
pyramide de cadaveres, planta:q.do iSobre ella a bandeira do despotismo 
e da tyrannia. Não é uma fig1.Ha de rhetorica; ha uma verdadeira 
py!ramide de cada.veres, que ,se contam po·r milhares, l'ega•da pelo san-
gue de nossos ·compatriotas, p:el n. malfadada questão da intervenção 
do Governo na organisação dos Estados. Eu, que tanto interesse tomo 
nesta questão, pelas razões .que acabo de dar, oo sinto que as minha,s 
forças 11ão possam corresponqer ao sentimento dedicado, franco e 
decidido d~ lutar contra a tyrannia, appellan.cl.o para este Congresso, 
que é -0 poder salvador dai N-ação na .occasião presente. E, si falharem 
todos os meios legaes, declaro Ilositivamente - não quero se1· escravo, 
prefiro morrer; luto dentro da lei; si não houver lei para garantir a 
liberdade, temos -0 l'ecunso '.dos opprimidos: a reacção. a reacção em 
todos os sentidos; mas, si effectivamente vale a dedicação sincera, 
sem visos de interesse.s inconfessaveis, declaro sinceTamente, ninguem 
poderá molestar-me po-rque em momentos em que a liberdade brasi-
leira tem corrido perigo, .atirei posições, vida e tudo, não enca;rei 
perigos. 

Não desejaria ter occasião de manifestar .a,s asserções que acabo 
de avançar. 

Mas, Sr. Piresidente, na questão pre:siente tratamos, pura e -sim-
plesmente, de uma indicação, qlj.e naturalmente será acceita pela illus-
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tl'e Oamara, não permittindo que illustreis compatriotas nossos, entre 
elles distinctos e benemerit-0s cidaidão·s, batalhadores da causa da 
liberdade, funda-d-ores <la Republica, que foram colhidos de um mo-
mento para outro, em consequencia .do estado de sitio, por ter o 
Govel'Ilo declaraido que perigava a causa da Republica, permaneçam 
sob a acção dos supplicios mais atrozes. 

Cessou o perigo, quem de nÓ.g poderá dizer que com a presença 
desses cidadãos perigará a causa da Hepublica.? 

E' admiravel que se venha farer citações de nações civilisadas, 
da grande republica Norte Americana, citar tantos escriptores para 
fazer acreditar que não é necessal'Ía a medida que se discute, que ella 
é illusoria e contra os interesoos republicanos. 

E assim gastamos um tempo, enorme, emquanto e,ssies ·distinctos 
cidadãos se acham victimados pelas febres, expondo a vida, em Oucuhy, 
emquanto oo discute si -0 Oong.res·S-O tem ou nã'O tem ·competenci.a para 
julg,ar dos crimes políticos que lhes são attribuidos. 

Não me é possível fazer uma analyse minuciosa do parecer em 
discussão, em vista da hora adeantada e da escassez do tempo. 

Quem fi€1', entretanto, sobrtl elle um ligeiTo exame notará não 
1lÓ inexactidões, mas tambem v~rdadeiras incoherencias. 

Neste debate mesmo, o illustraido orador que acabou de occupar 
tão brilhantemente a attenção da Oamara, empregou: argumentação 
com fim de sustental-o, e ·que se presta igualmente p.ara combatel-o . 

. Fãllo com verdfüdeira ~onvicção; pareoo-me que a causia pela 
qual se debatem os nobres deputados não é a boa causa; e como sem-
pre querµ se acha ao lado da má causa vê-se pisando em falso· e per-
ceb& fugir-lhe a base em que pretende firmar-se, me animo ainda a 
oppô1· au.s nobres deputados ligeiras considerações. 

A eommissão, apresentando o seu pareceT sobre a indicação, diz 
em primeiro lagar o seguinte (lé) : 

"Nos governos representativos moldados á feição do typo parla-
mentar -inglez, o recurso das indir.açães e das moçõ.es reprovando actos 
do Executivo o,u aconselhancdo Q procedimento que deve ter em deter-
minada cmergencia, é comesinho e vulgar. . . O cara:cteristico funda-
mental do nosso gOv61':n:o é ao -oontra:rio a separação ·dos p01dere.s Exe-
-cutivo, Legislativo e Judiciario ... A funcção do iOorrgresso Nacional 
é fazer a · lei; a taJ:efa do Poder Executivo· é applical-a. Invadir a 
esphera de a~ção em que elle gyra1 indiaando-lke modos dei prodder, 
é sujeita1'-se ao d!esp11gs&igio sobre serr v~olarr a le'i. 

·Portanto, -0 principal esteio em que .a commissã01 procura firmar 
o seu parecer é o exame da natureza da indicação propoflt.a pela mi-
noria para o pronunciamento do Congresso relativamen,te a esta 
questão. 

Dahi resultou que a commissão, aliás ciosa da ,regularidade do 
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sysrerna que adaptamos, declarasse em primeiro lagar que ais indica-
ções são um meio commum de que usam as casas legislativas nos 
paizes que se regem pelo systema parlamentar , não acontecendo o 
mesmo naquelles que, como o nosso, adaptar am o regimen presi-
dencial. 

A ~·Jmmissão pro.segue estabelecen'do a conveniencia da discri-
minação dos poderes, assignando-lhes a respectiva esphera de acc;:jio 1 
a do Legislativo para legislar, a do Executivo para executar, a do J u-
diciaTio para julgar. 

Ora isso, Sr. Presidente, 'se ·dá em toda e qualquer fórma de 
governo em que existam os taes poderes; isso já existia na nossa antiga 
Constituição mona1·-0hica e, porta'llto, não é uma creação deste .regímen 
democratico. 

lvfas o que é facto é que o Poder Legislativo tem a competencia 
e a autoridade necesaarias para ordenar medidas ou contrariai-as. 

Mas, diz a commissão em seu parecer. (Lê.) ('l'rocam-se diversos 
apartei'!.) 

De modo que a commi.ssão acaba de affirmar que uma indicação 
não póde ser acceita pelo Congresso por ser um meio de violar a lei. 
( Criizam-s.e diverrsos a parles.) 

Diase que não podia co:nrprehender como a illustre mai01·ia con-
sidera que uma indicação se~a- a violação da lei, seja contrar ia ás 
normas democraticas do systema, quando a mesma acceitou, no anno 
passa;do e mesmo em janeiro do corrente anno, moções de confiança 
aprfsentRJdas •ao Governo . . . ( Trocarru-'!'le dive1·sos apartw.) 

Leio o _ texto do parecer. Diz elle. (Lê.) 
Já vê que tenho razão Píirn divergir da commissão, desde que a 

maioria a que ella pertence, \Uinda em janeiro desse anno achou que 
a moção é regular e inteiram1mte admissível em nosso .systema presi -
dencial. Tanto assim que a moção de 21 de janeiro ultimo visou con-
ferir a.o Présidente da Repuqlíca poderes discrecionarios, autoridade 
dictatorial, que, aliás, o proprio Congresso não possuia e nem possue; 
e o Preédente da Republica a·,cceitou pressurosamente semelhante deli-
beração do Congresso. 

O .acto do Governo reÍOr!Ifando 'O.S 13 generaes haseou-.se na moção 
que aqui foi votada a 21 de janeiro. 

Incidentemente declaro qµe votei contra essa moção. 
Nestas condições, não posso comprehender como a maioria votando 

e.ssa indicação que concedeu aq Poder Executivo faculdade de praticar 
actos que só lhe era permittida em estado de sitio, em condições 
anormaes, venha a-gora pelo seµ orgão, a commissão alludida, affirmar 
que no nosoo systema a,s indiqações não são .admissíveis e constituem 
desil!J'flstigi·o ao systema presidencial. 

Sr. Presidente, a{'.abei de mostrar que um do.a fundamentos prin-
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cipaes apresentados pela comm1ssao em seu parecer para contestar â.e 
frente ·a natureza da medida que a illustre minoria apresentou, com 
o fim de obter o julgamento .e_ara os nossos companheiros que estão 
nas fronteiras do Amazonas, o principal fundamento com que a com-
missão quiz tornar nulla a medida por nó.s adaptada é sem v,al'or, em 
con.sequencia da m:oção dada ao Presidente da Republica. 

Agora, para ver como h a: diffícu1da;de para nós em poder com-
prehender as razões explanad-as no pariecer, leio 'alguns topices delle. 

(Lê) ·"Estes princípios commúns, a commissão é obrigada a 
recordar deante da proposta formula.da perante a Oamara, em virtude 
da qual ella é chamada a "convidar o Poder Executivo" a praticar de-
terminado acto. Si o oorpo legislativo tem competencia para ordenar a 
pratica deste acto, a Constituição só lhe <lá um recurso de que elle 
po~sa lançar mão : é decre~a<l-01 como 'le'j. S'li, poil' .sua natureza, eisll"e 
acto nâ:o póde ser traduzido em lei, então é que elle escapa á acção 
do Congresso e vae naturalmente depender da autoridade de um dJos 
01dros• pod:e?'es." Logo adeante diz o mesmo parecer : "Como se vê, 
poi1s, ·a funcção que a Constituição rnserva ao Congresso neste · ponto 
é a de conhecer e julgar do rrvodo por que o Poder Executivo usou de 
uma attribuição ... .A:deante: "A Constituição fel-o juiz d·w convenien-
cia de d{~cretar a sus·pensão de garantias." Ad-eante diz ·ainda: "Abriu 
para es$e effeito uma excepção 5. regra .que pauta a acção do Poder 
Judfoiario ... " 

Peço .a attenção da íllustrada Camara para esta asserção que está 
no parecer. 

•Ora, por aqui já 1se vê que a commissão cahe em uma verdadeira 
contradiC'ção. Ella affÍl'ma que o Congresso tem só um meio unico de 
agir, e esse é decretar a lei; e mais adeante diz que a Constituição 
abriu uma excepção ao Congresso para julgar destes acontecimentos. 

Isto acontece a quem está com a má causa, porquanto, querendo 
justificar a cada momento interesses que se contradizem e não pro-
<i-grando· basear-se nos interesses geraes, unico,s uniforme.s e ha.rmo-
nicos, ha de cahir sempre em incoherencias _ que muito difficilmente 
podem ser explicadas. 

Aifüla mais adeante diz a commis.são (lê) : 
"Demais, qU'ando a Camara tem de julgar o acto do Poder Exe-

cutivo, ordenar a cessação de sens effeitos - amda quando pvJdlesse 
fazel-o .. . " 

Sr. P.residente, desde que o. Congresso tem competencia paTa julgar 
e suspender o ·'estado de sitio, _tem implicitamente de fazer cessar os 
~eus effeitos. 

Aqui e.stá a commissão negando, outra vez, ao Oongresso a com-
petencia pal.'a intnvir no estado de sitio. Primeiro diz que a Oamara 
não póclc intervir no estado de sitio, porque só póde intervir decre-
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tando lei; depois dizendo que a Constituição abriu uma excepção, 
autorizando a U.amara a intervir; e, logo adeante, nega esta mesma 
asserção. De modo que, primeii:amente, affiTma que o Congresso não 
tem competen cia, depois affirma que tem competencia, e em terceiro 
lagar nega novamente essa competencia. 

O parecer estabelece como questão principal o· ,seguinte (lê.) : 
Diz o parecer : 
"A comm1issão pensa que em uma unica hypothese, de um acto 

do Congresso, póde decorrer, como conse·quencia forçada, a suspensão 
elas medidas de repressão tomadas durante o estado de sitio: a da 
reprovação do Congresso ao acto do Poder Executivo." 
1 E' jusitamente a que-stão que o illustre membro da commissão, 
representante por Sergipe, que tão brilhantemente acaba de occupar 
a tribuna, procurou demonstrar affirmando que o Congresso não .tem 
competencia para fazer ciessar ai priisão daquelles que ·a teem soiffrido 
em consequencia do estado de sitio, antes de julgar este mesmo estado. 

Mas tendo o illustre representante de Sergipe feito uma longa 
dissertação acerca da acção politica do Poder J udiciario nas questões 
que se mferem aíd estado de .sitio, bem como do Poder Legislativo, 
questão que aliás nos não preoccupa presentemente, pois que na indi-
cação que faz objecto do de9ate nós queremos saber apenas si o Con. 
gre&so póde determinar q1te aqueHes que se acham tolhidos em . 
consequcucia de um acto re&iultante do estado do sitio, não éxis~indo 
rn.fuis hoje razões que justif}quem o mesmo estado, sejam sujeitos a 
julgamento, ele maneira a µão estarem soffrendo, talvez inno-cente-
mente. Como disse, a questão é outra; porém, como o illustTe depu-
tado se occupou em saber si o Poder JU'diciario póde intervir no 
julgamento do estado de sitio, achei que ella não se prende directa-
mente á que nos occupa pres13ntemente, e por i.i;so não apanhei os seu~ 
argumentos geraes. 

Mas quando S. Ex. traitou d:e invest'igar si é ou não ela competen-
cia do Congresso fazer cess~r os effeitos dessa medida tomada pelo 
Poder Executivo quando· tratou de reprimir uma sedição; quando, 
effectivamente, se trata de conhecer esta questão, que é a principal, 
disse o nobre deputado referirv:lJo-se a uma lei que se achava transcripta 
no - TNario do Brruil - em um artigo escripto pelo seu proprio 
punho, referindo-se a 0ssa lei <lo Congresso dos Estados Unidos rela-
tivamente áquelles que estavam .sob as consequencias da suspensão do 
habeas-corpus. 

Deste argumento pretende o illustre parlamentar concluir que 
não podemos decretar que aquelles que foram mandados para o Ama-
zonas venham aqui justificar-se. 

Das palavrns emittidas por S. Ex. tiro a minha argumentação, 
pois ,si no Congresso .dos Estados Unido.s tratou-&e de saber si o 
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habe.as-corpus tinha ou . não logar, para aquelles que foram envolvidos 
no estado de sitio, depois d~ ces::iado este; si o Congresso. teve com-
petencia para decretar a continuação da suspensão do habeas-c,orpus, 
não se lhe póde contestar a competencia parn fazer cessar as medid•as 
tomadas em virtude do esta.do de sitio: lfuem póde mandar póde 
prohibir. 

Uma da.s faces geraes em que se procura encarar a questão que 
constitue obje•cto da indicação da minoria, é que desde que ainda não 
se julgou .o estado de sitio, não nos é licito mandar vir os desterrados, 
porquanto é prejulgar o facto. 

Mas, senhores, é um completo engano. 
'.Póde realmente ter havido motivos para .a decla·ração_ do estado 

de sitio,. mas isso n,ão .exclue a hypothese de serem colhidos camQ 
·criminosas pes,soas inno0en:tes.; são questões aparte, que não teem a 
menor filiação entre si. 

O ~R. ÜLIVEIRA PINTO - E ha gradação de criminalidade, reco-
nhecida pelo proprio Poder Executivo, que graduou O· castigo. 

O Sfü EsPnuTo SANTO - Portanto, á primeira vista e mesmo· sem 
citação de publicistas americanos,. evi.dencia-•se que o facto de se 
querer nntregar ao julgamento do Poder Judiciaria os implícados 11os 
acon.tecimentos de ·abril, nada tem que ver com a approvação ou repro-
vação da parte politica do acto do Governo. 

A desvantagem que ha em não se attender á indicação é o sacri-
ficio ·de patriotas que estão sendo victima.s de detenção pessoal, além 
de sernm victii:nas de febres palustres, que a muitos teem ata.cada, 
send.a que elles a muito custo veem-se livreis dos effeitos teTl'iveis destas 
molestias, mas estragam o organismo com a ingestão dos medicamentos 
que são obrigado.s a tomai:. · ' 

Além disso, familias da nossa pTimeira camada social 'veem-se no 
doloroso isolamento produzido pela ausencia do13 seu,s chefes. E, entre-
tanto, temos nós, deante de,ste penoso estado de cousas, tle estar a 
di·scutir apurarm:mtos e subtilezas de fórma democr~tica, quando esses · 
nossos compatriotas atravessam um tal período de so.ffrimentos, que 
revelam a mais odio-sa oppressão. 

Será aJdmiss'ivel, fü·. Presidente, que nos occupemo.s em 1aquilatar 
os mais subtis preiceitos democraticos , para saber si ha um meio de 
proporcionar o julgamento e a defesa a cidadãos illustres e benemeritos 
que soffrem rigorosa prisão e desterro barbaTo, sem teTem sido inter-
rogados ou ouvidos ! 

Nós acabamos de ver as lutas de Matto-Grosso, em que se tra-
varam combates para não ·se acceitar o governador imposto pelo 
Sr. :Floriano Peixoto, assistimos ,serenamente as tentativas de separa-
ção ·CLe um Estado d-a União sem noB importa1wo1s com outra cousa 
que não seja. saber. a opinião dos jurisconsultos americanos. 
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Lá na America ao Norte, não se procma saber o que se pensa 
em questões ·rue direito publico na;s outras nacionalidades, ·quando., por-
ventura, se 1ataca a liberdade do individuo ou a .autonomia •de um Es-
tado; nessa occasião só .se tratai de reivindicar a liberdade e salvar a 
autonomia violada. 

Para pr.ovar a infelicidade com que a illustre commissão preten-
deu contestar a procedencia e justiça da indicação da minoria, me 
basta Teproduzir textualmente o topico de uma .apreciação que a res-
peito publicou em uma das folhas diarias um dos talentos mais pujan-
tes da geTação presente_, o conselheiro Ruy Barbosa. 

Eis o topico da apreciação a que me refiro: 
"Diz o parecer, em um trecho que vale uma mina de ouro : 
"Na propria Inglaterra, quando Pitt, em 1794, obteve a suspen-

são do, 1habeas-corpus, que durou -oito annos, e que, em realid:ade, 
foi a suspensão da magna-·carta, diz BLACKSTONE, que pessoas houve 
detidas poir largo tempo, "por ha~rem •sido esquecidas" (pag. 3 do 
parecer). 

Blackstone, pois, foi quem disse estas cousas a respeito das con-
sequencias da politica de Pitt em 1794. 

Ora bem: BLACKSTONE, o famoso jurisconsulto inglez, em cujos 
Oomrn,entarios to·da a gente fal1la ou Duve fallar, nasceu aos 10 de 
ju1ho de 1723 e MORREU EM 14 DE FEVEREIRO DE 1780. Pitt, '3! essa 
tempo, ainda não sonha.via ser ministro. O seii mini.ste'f"Í;o principiou 
erm 19 de de1z•emlbro de 1794, obteve do parlamento a suspensãü do-
halJ.eas-corrus, havia QUATORZE ANNOS QUE BLACKSTONE DORMIA NO 
SEU TUMULO". 

Além desta inexactidão, eu podia citar outras apresentada.is pelo 
illustre jurisconsulto, quando aitalysa o referido parecer. 

Pelas considerações que te11ho adduzido, vê-se que a cornmissão 
não foi muito feliz na these que procma sustentar . 

Mas não aidmim ·que i•SSO se désse, porque a causa que ena defende 
não é das que dão convicção ao batalhaidor afi.m de imprimir á sua 
acção energica na defesa dos direitos e liberdade de seus concicradãois. 

1Terminando, Sr. Presidente, direi ainda: apezar da divergencia 
·que .se .api~·senta. entre ·as duas parcialidades do Congresso, ~eputo o 
objecto d•a presente indicação .de ordem tão elevada; confio · t•anto no 
paitriotismo, na 1seri1ed·ade e' no interesse da itotalidade da CamaTa~ 
que tenho plena convicção de que, volvendo os olhos para os nossos 
benemeritos companheiros, fundadures da Republica, batalha:dorns 
pela liberdade ; volvendo os olhos para o futuro desta patria e compe-
netrado de que um unico meio. de consolidar o poder é enveredar fran-
camente em cumprimento da lei e obedecer puramente os interesses 
geraes da justiça e da humanidade, é effectivamente mo•stmr-se digno-
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dos nossos cont.emporaneos, quanto foram dignos para comnosco os 
martyres da liberdade que os brazileiros contam no•s annaes da historia. 

(A!uito bem; muito bem. O orador é cumP'rimenfodo.) 
Fica a discussão adiada pela ~ora. 

SEISSÃO DE 15 D1E J·UNHO 

O Sr. AJ.cindo Ouarnaba.ra (rrdrfvlilmento de ,atfo:nçã;o)-Sr. Pre· 
sidente, si alguma cousa me pudesse surprehendeT neste momento, seTia 
a insistencia com que a illustre minoTia se bate pe1a victoria desta indi-
cação. Quando a vi proposta, amparada pela palavra eloquente do dis-
tincto deputado pela Bahia, o Sr. Augusto de Freitas, tive para mim, 
que a opposição não visava si:qª2 provocar um encontro parlamentar, 
sem significação no re.gimen, mas inevitavel, já que as tradições, os 
habitas, o impulso do pasisado manifestam-se, de continuo, como uma 
saudade e uma evocação do par lamenta-rismo. Nunca pensei que teria 
de ouvir o nobre deputadlo por M'inas Gieraes, a cujo talento e illu:s-
tração folgo df· rnnder preito e cuja ausencia deploro, as allegações 
que produziu, verdadeiras têas de aranha a ·que se apegou para com-
bater a preliminar do parecer, que radicalmente :nega ao Congresso 
competencia para impor normas de proceder aos demais poderes con-
stitucionaes. Nunca pensei que tal doutrina, que fatalmente decorre 
da Constituição, encontras•se impugnadores sinão nos que a comba-
tessem pelo.s seus fundamentos, reclamando a revisão da Constituição 
para regressarmos ao typo antei'ior. 

Não valem ·argucias, Sr. Presidente, nem accusaçõ:es ridiculais de 
dilettantismo, quando a Oonstituiçã-o é um livro aberto a todos o·s que 
sa·bem reunir syllabais (apoia/d.os) e o que lá está escripto é pur.o ver-
naculo, claro e preeiso, dispensandü, para a sua comprehensão, tanto 
as muletas .áos idiplomas officiaes como as artimanhas hypocritas do.s 
augures! (Muito bem.) E o que ella dispõe é exactamente o que o 
parecer affirma: é a independencia dos tres poderes, é a delimitação 
da esp_her.a em que ca<ia um ha de gyrar, sem invaisões ou tropeços, 
nascendo da exacta observancia desta regra a .harmonia do Gove-rno e 
a felicidade do paiz . 

. Certo, ninguem pTetende que esta independencia seja o isola-
mento; que ella sirva pam acobertaT o desdem ou o desprezo; que á 
sua conta ,se leve. um rompimento1 formal de relaçõe.s. Ninguem o 
pretende e o orador menos ·que ninguem, porque ainda o anno pas;sado, 
quando o Governo que os nobres deputados apoiav·am buscava eliemen-
tos justificativo·s para o golpe de Estado, que deu, desta mesma tribuna, 



- 36-

iST. Pres:iidente, eu ·combat~a essa doutrina rque entwo era a delle, -
a.ffirmada até em documentos officiaes para se recusar a dar infor-
mações á Camara - e declarava que não estava no e.spirito da Consti-
tuição esse afast!amento dos dous poderes sem relações e sem commu-
nicações. 

O •que, porém, e:ntão, como hoje, dfirmava e affirmo é que essa 
relação não se póde transformar na subordinação que a honrada mi-
noria apregô.a a defende. (Apoiados .) 

Si prevalecesse a doutTina que ella sustenta, si fosse licito á Oa-
mara dar ordens ao Executivo, elle deixaria de ser o poder que a Gon-
stituição creou,. para ser, na phrase de Con:clorcet, a "mão com que os 
legisladores agem, o olho com que observam os deta1·hes da execução 
de seus decreto.s." Mas, felizmente, a:s doutrinas que inspiraram a 
Con·stituinte Republicana, no Brazil, foram muito diversas dessas 
que geraram o terror e o trist.e despotismo da Convenção Frarweza. 
'.Nada se inventou! disse-nos ha dias o nobre deputado por Minas. 
E' w lha como Aris·toteles a idéa da separação do.s poderes! Já mon-
tesquieu apregoava-a. e ·a defendia! ... 'Ma·s, quanta differença, .Sr. Pre-
sidente, entre essas aispirações theoricas e a pratica, desenvolvida e 
applicada ha um seculo,. na nação que serviu de modelo á nossa Consti-
tuinte! Era em vão ·que B~njamin Constant dizia á Franç::i. que, 
quando se limitava á autollÍdade legislativa, os representantes ao 
povo deixavam de ser os defensores da liberdade, para serem os can-
dida!os <la tyrannia ! . . . To1a a evolução das idéas européas, neste 
particular, não foi além da Goncepção metaphysica a que Guizot deu 
fórma, ensinando que, para evitaT o despotismo é mister que a sobe-
rania, de facto, se divida,. para qwe a de direito não pertença a nin-
guem; e não produziu outra cousa sinão esse parlamentarismo que ahi 
está roendo, como lepra, o prganismo das naçõti,s . . . Quanta diffe-
rença, Sr. P.re1sidente, nlais ~d!áas que domina:nam o 1al"'orecer da. na.ç,ão 
americana ! À historia, os se11s proprios antecedentes forneciam-lhe as 
provas de que as assembléas são, por via de regra, a'bsorventle.s e 
dominadoras, e que, triumphantes, instituem a modalidade mai,s cruel 
dos despotismos - o despotismo frresponsavel. Impedir que essa cala-
midade pudesse affectar a nacionalidade que •SU•rgia, foi dos principaes 
cuidados da Convenção de fhiladelphia. Não se quiz, sem duvida, 
anniquilar a assiembléa, mas contel-a nos seus• justos limite,s: e é a 
justo titu lo que os americanos se honram de havernm sido o.s primeiros 
a fazel-o pela lei escripta, porque é exactament.e pela Constituição que 
a sua autoridade é delimitada. Eu não poderia caracterisar melhor 
1a doutrina .que assim ,8.(3 affi;rmou, do que repetindo alSi palavras de 
::Madison, no Ji'edera,list. "E', sobretudo, contra as assembléas que o 
povo, manifestando uma justa desconfiança, deve esgotar o arsenal 
elas precauções poli ticas." 
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F.or.am estas, iÜléas, Sr : Presidente, que aiqui, como lá, dominaram 
na hora <la nossa reconstituição politica:; são e,stas idéas as crue estão 
oonsignada,s no pacto fundamental. Constituimos um poder indepen-
dente e autonomo; 1som-0s uma d'elegaçãio da Nraçwo·, 1mica: s.ohe'l:'ana; 
mas· este caracter, de que nos revestimos, vae revestir tambem o Foder 
Executivo e o PO'der Judiciario. Oomo pr~tender, então, que nos seja 
licito indicar,. com arns e tom de superioridade, .a um, desses poderes 
que elle faça isto ou aquillo que incide na esphera de sua,s at-tribuições? 
(Apartes.) Meditemos, senhores l Eu bem vejo e sinto que estamos 
atravessando um periodo em que a anarchia de todos o,g espiritos póde 
conduzir-nos aos erros mais fataes, ás soluções mais dese·speradas. 
Mas nem tudo está perdido, porque até ~gora, ao menos, ha a Consti-
tuição, que todos di~em querer respeitar. Pois é · a Constituição 
que se levanta contra esta indicação! (Apoiados.) Que se visa 
com ella? Actuar sobre o Executivo para que elle ponha presos em 
liberdade? .Agir sobre o J udici.ari~ para que os tribunae,s os reclamem? 
Não o podemos fazer. Ha actos que não podemos praticar. . 

"Uma ordem da legislatura · (porque eu não poderia empregar o 
termo _:_ lei), .dizia Chase ( 1), que desconhece ·os prinqipios funda-
mentaes do pacto social i;ião entra no exercicio legitimo do Poder 
::: - ~ :slativo." 

Esta indicação é uma usurpação; não entra no exercicio legitimo 
do Poder Legislativo. Não é legal e . não é efficaz. O Presidente da 

Republica póde desoonhecel-1a, não cumpril-a, dec1ar.ar-1s\? igno·11ante 
della, sem que tenhaes o dlireito de o trazer á hrurr:ru rdo tri~unial. :Si 
porque elle assim pro'ceda, o Corpo Legislativo tiver a velleidade de 
accusal-o, teremos entrado em plena phase revolucionaria, a Consti-
tuição. estElrá rota, teremos o golp_e de Estado de novembro ás avessas! 
(Apoiados.~ 

O Congresso só age por meio de lei. Não podemos dar ordens; 
menos ainda formular convite,s. E, v·os, pergunto, em consciencia, si . 
a Constituição nos autorisa a approvarmos uma lei mandando que 
o Poder Executivo entregue aos tribunaes taes e taes cidadãos? 

Dir-me-heis. que ha cidadãos que estão violentados, que, neste 
momento, padecem prisõe.s e destenos sem que tenham 'sido condemna· 
dos por um juiz. Pois bem, o remedio .estará na Constituição que a 
todos garante. (Apoiados.) Estes ridadãos foram alcançados pelo acto 
do Poder Executivo, que, na amencia d'O Congresso, decretou: a lei 
marcial DO paiz ... 

A lei marcial! Ei1s aqui, Sr . Presidente, ,um dü1s grav~s. e1·ros do 
parecer, mais grave, quero crer, que o de rudimentos de gra,mmatica 

( 1) ·Cha$e - 1Gla!der on Bull, - Curtis - Reports of -decisions in the 'Sup1•en•e 
Oourt of tlie Un_ited States - v. •I, pag. 2 71. 
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franceza que, de férula em punho, lhe apontou um mestrn-escola ter-
rivel. (Riso.) 

Estado de ·sitio não equivale á lei marcial, disse-nos aqui o nobre 
deputado por Minas; e illustrou a sua affir:mativa accrescentando que 
pelo primeiro suspendem-se apenas algumas garantias constitucionaes, 
ao pa•sso que a segunda suspende todas. 

Sr. Prnsí&mt1~, -OIS livros estão· err:ados; !0111, •a'Os o~hos dos 'di&lebant~ 
as pala:vra.s mudam de .sentido. Lei :marcial é ·a; lei da guerra:, é 1a 
autoridade militar investida de todos os poderes, que cabem normal-
mente á civil para manutençã,o da ordem e da paz interna. Pois bem, 
Sr. Presidente, eis: aqui o que leio : 

"0 primeiro e o mais incontestado dos effeitos de estado de sitio 
é fazer passar á autoridade militar tod0.s os poderes de que está inves-
tida a autoridade civil para a manutenção da ordem e da policia 
intern_a. 

O segundo € o estabelecimento para a repressão dos crimes e 
<lelictas de uma: juúsdicção especial confer]da á •autOTidade. militar." 

Salvo erro de traducção, que entrego confiado á férula impla-
cavel do mestre- escola, estas .são ·as pailiavra,s textruaes de Dfil1oz (:1) ; 
esta é a doutrina decorrente 1 de toda a legislação franceza, desde o 
decreto de 8 de junho de 1791, que primeiro regulou o estado de sitio, 
que, como fact.o de• guerra prfexistia. 

O outro effeito do estado de sitio, bem suggestivo e eloquente, 
é que "a competencia dos con.selhos de guerra estende-se aos cidadãos 
não militares". 

Esta é a disposição terminante da lei de 1849, s11stentada no parla-
ment:o francez com grande vigor p.or Dufaure, MinistTo do Inw rior, 
contra as impugnações• que lhe foram feitas. 

Mas o que lhe dá a forç~ necessaria para •ser um argumento in-
destructivel em favor de minpa the,se, é que e•sta é a jurisprudencia 
commum dos tribunaes francezes . N,fo1 é pana as palavras, mais ou 
menffs, autorisadas dos tratadistas, que eu invoco 1a attenção da Oa-
mara; rifo é mesmo pa:ria os frios textos da lei: é para a applicação 
delles pelos tribunaes, e para a:s sentenças, que os vivificam, proferidas 
em v·arias ·datas pela Owssação franceza:, que não póde 1ser mIBpe:i:ta aos 
que ·se presumem defensores da liberdade. (LendOi.) 

" . . . Julgam que os conselhos de guerra ·são competentes, em 
caso de <leclu .ação ·do e·stlllc1o <le .sitio, para conhecer dos crimes e deli-
ctos co:rr:umetti:dos ·COntna a segurança do e.stado, ou a ordem e a paz 
publica, aind•a que ·OS autores desses crimes e deliétos não sejam mili-
tares: a declaração do estado de sitio autorisa esta derogação do prin-

(1) !Da!IQz - R &p<!rto;,re de ZegisZa.tion - v . .35, pag>. 9.52. 
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cipio constitucional, em virtude do qual ninguem póde ser .afastado de 
seus· juízes naturaes. (Crim. 'J:eg. 17 de novembro de 1851; aff. Gent . (1) 

10 SR. CAETANO DE .ÂLBUQUERQUE - V. E:x. dá licença para um 
aparte~ 

O SR. ALCINDO GUANABARA - Pois não! 
O SR. ÜAET:ANO. DE ALBUQUERQUE - Chamo 'ª attenção de V. Ex. 

para o A11miuiario Historicro de 1832, onde se vê que, quiando foi estabe-
lecido o estado de sitio em Paris, prégou-se doutrina contraria á de 
V. Ex. 

O SR. ALCINDO GUANABARA - O aparte ·de V. Ex . veiu ao en-
contro das minhas palavras . Eu ia eXiactamente assignalar isso, que 
confirma as palavras do parecer. A carta de 1830 estatuia que nin-
guem podi•a; ser afasta·do de seus juizes naturae.s·. Nasceu ·dahi 'ª ques-
tão de saiber si não esrtava virtualmente revogado o decreto de 1811, na 
parte que 'prescrevia a substituição da jurisdicção civil pela militar. As 
paixões políticas da época fizeram o seu officio·: os tribunaes a'S'sim 
o dec~dira;m, como lembl'a o nobre deputado. Es,tas decisões, porém, 
eram muito contesta veis; e, tanto a primitiva doutrina era a legitima, 
que, sem embargo da Constituição de 1848 reproduzh- a·quelle mesmo 
principio da de 1830, os tribunaes volveram á primeira doutl'Ína e a 
corroboi-a:ram em uma ·série de isentenças nos processos de (~endJo) 
'" Ooutwrie;r, Crim. reg., 20 de dezembro de 1849; Mesoni,'a,t, 9 de fe-
vereiro de 1850; Bovion, id; Lar:de1t, 16 de março de 1850; Ohamp.a,,. 
gnon, 29 de maTço de 1850; J e.a,nne,tte, 29 de novembro de 1850, etc. 
(2)." A lei de 1849, pois, que no a;rt. 8° claramente estatuiu esta dou-
trinia;, mais não fez sinão, conformando-se com a jm·isprndencia segui-
da pelos tribunaes1 firmar doutrina so.bre o assumpto·. 

Mas o nobre deputado por Minas infirmou a legislação franceza, 
que lhe não ·serve de argumento, allegando que a Fr.ança não póde ser 
tomada co:m-0 m.o,delo de liberdade ! O sol que illuminou o mundo não 
tem, raio•s para os no•bres deputados!. . . O povo que proclamou -0s, di-

' reito,s do homem afigur.a-.se á honrada minoria addicto á oppressão ! ... 
Não valem com.mentarios, ·Sr. P.res~dente. . . E' aqui que póde ser lem-
brado o hemystichio de Dante: gu;(1;-ri/;a, e p.M&a. 

O S:Ri, CASS!AN:o DO NASCIMENTO dá um aparte. 
O SR . .ÂLCINDO GuANABARA - O nobre deputado, porém,. acceitou 

o exemp1o dos Estados Unidos1. P.ois bem, Sr. Presidente, a Consti-
tuiçã·o do:s Estiados Unidos - e aqui Tespondo ao aparte do nobre 
le1ader dru minoria - é ainda mai-s restricta do que a nossa: .a nossa 
autoriza a suspensão das giaTantias co:n:stitucionaes, fallando, portanto, 
em geral; a dois Estados Unidos pennitte, apenas, a .suspensã·o do hJ.a,.-
beas-c10rpl/1$. Mas tanto é verdade que, ·quando se declara o estado de 

(1) Dalloz - D. P. 51, 1-333 . 
(2) ·Dalloz - Op. c'it., 49-1-313, 50-5-82 . 
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sitio, por effeito immediato des.9e estado, passam ás mãos <la autori-
dade militar todos os poderes que incumbem normalmente á civil, que 
lá mesmo, á m,eTcê exclusiva dessa suspensão de habeas-co1·p1ts, consti-
tuiram-'Se tribunae:s miiltaTes e julgaram-se cidadãos segundo leis mi-
litares . Em 1863 .. . Eu confesso a V. Ex., .Sr. Presidente, que já. 
receio e:xcavar factos á historia para do·cumentar asserções . Aqui os 
nobres deputados allegam que elles justificaillj as suas doutrinas e ser-
vem á sua causa, e a proveito o ensejo para declarar que ainda não me 
aperce'bi disso fóra daqui, na imprensa, acoimam estas notas, tomadas 
ao correr de leitura·s, de estarem mais deterioradas, que as que esca-
parnm ao naufragio ·do Bahiia . .. 

Mas, Sr. Presidente., ·quando trago ao debate opiniões de .autores 
ou factos de historia, indico a fonte onde os li - porque o saber ler 
nã;o é. privilegio de portento a1gum - espero sempre que haja pa.cien-
cia e criterio bastantes para ve1'Íficarem que estas citações não estã() 
eivadas dessa deturpações, desses ·accommodamentois e arranjos que a 
mais vulgar probidade repelle e condemna. ( JJ![ uito bmru.) 

Foi em 1863, Sr. Presidente. O h!ahe1m.s-corp!14~ estava suspenso. 
Adiadas as sessões do 37° Congresso, o Depu tado Vallandigham 
retirou-se para Mount Vernon, sua resi<lencia, no Estado do Ohio, e 
prod,pziu, em um rri$€J/;ing, um !di,scurso violentíssimo contra o Presi-
dente Lincoln. 

O Genera1 Burside era o pommandante das forças estacionadas 
neste Estado. Alguns dias depois, fez prender V allandigham, em sua 
pro.pria residencia . E:, a pezar qe oous protestos; apezar de suas alle-
gações de que era cidadão .americano no uso e gozo de seus direitos 
constitucionaes; apezar da sua qualidade de deputado; apezar de haver 
invocado o direito constitucional de .ser julgad:o pelo jury, foi arras-
tado á barra de uma commis.sãp militar, presidida pelo General Ro-
bert Potter, julgado por ella e condemna.do á prisão, pelo tempo da du-
ração da guerra, no foTte que lhe fosse desi·gnado . Quem nos refore 
este facto, Sr . P .residente, é BlfÚne, James G. Bla'ine ( 1), que o te-
legrapho acaba de nos annunciar ter deixaido o cargo de secretario de 
Estado e ser candidato á prnsidencia da União, o que parece bas.tante-
paTa nos ,convencer de que,. quando isto dis,se, não. havia ainda 25 an-
no1s que estivesse morto·. ( R'liso) . Assim, pois, no·s termos restri ctos da 
lei, .só havia suspenso o habe.,as-çorp1JJS ; e, no emtanto, eis que .se sus-
pendem a liberdade de opiniões e de palavra> o direito de rnunião, a 
inyiolabilida~~ parlamen.tar., o ~ulgamento p~lo jmy, :3. constituem-se 
tr1bunaes militares que Julgam segundo a leg1sbçã:o militar! Que me-
lhor documento, no paiz inv-0c:;i,do pel-0s nobres deputados, de que o 

( 1 )1 James G . Blaine - T we1nty yrJmrs of O'ongres - VI pags. 
489 a 493. 
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e.stado de sitio !equivale ã lei ma1·cial e não é, em verdade, <Senão esrtado. 
de guerra? (M wi~~ apartes; ü crnacfor é imterromÁpri'do:) 

Mas voltemos á questão .principal. Eu dizia que .se haveria de 
encontrar na Comtituição 'º remedio que a .situação d<Ys cida!dãos de-
tidos e desterrados está Teclamando; e direi agora que o parecer cla-
ramente o indica . 

O primeiro., o principal, o primordial dever que incumbe ao Con-
gresso, depois de declarado ü .sitio em .su:a ausencia, é pr·onunciar-se so-
bre_ esse acto declarando si a Constituição foi, ou não, violada . 

.fü do exame attento do •a.cto do Executivo,, deduzir que, longe delle 
cingir-se ás normas legaes, enveredou pelo atalho da prepotencia e ·da 
tyrannia e si, consequentemente, reproval-o, 1aquellas pessoas que hou-
v:ernm sido alcançadas pelas medidas tomadas pelo Executivo .serão, 
i'ps'o facto, libeTtas das vexações por que tiverem passado e vcolv:erão 
ao .seio <la socieda·de plenamente ·desaggravadas.. (IAP,arte,s. V arrias 
Srs. Depwdaidos infovr.ompem o cJ(riarlor. ) 

O SR. ALcrnno GuAN:A.BARA - Ouvi ia-o nobre Deputado por Mi-
nas .a dec1aração de que, sustentando,, no paTecer, esta mesma doutri-
na, que OTa prüivoca O'S ;protesto.s dos nobres Deputados, a comm'issão 
confundia ·deplOTavelmente esse pronunciamento do· Congres'SO com a 
amnistia, dando assim provas de uma ignorancia tão grande, que só 
poderia 1ser medida pel\l,s leguas de erudiçã.o com que .os pagés do di-
reito deslumbram diariamente os burguezes ingenuos. 

·M·as, Sr. Presidente, é ·O simples .bom senso que Tespon.de. a essa 
futil .accu.sação e corrobora a doutrina da, commissão. Quando o Pre-
sidente usa da facu1dade que lhe confere ·O art. 80 da Constituição e 
declaTa -o estado de .sitio, é claro que.,. 'ª seu criteri.o, deu-se a co:µi- . 
moção intestina que poz a patria e a Republica em imm.inente per i-
go ; e .as pessoas que são alcançadas pelas medidas de Te pressão per-
mittidas em taes casos, só o são po1'que càmmetteram ou são suspei-
tias de haverem'. commettido .os crimes qe sedição e conspiração que 
determinarnm aqudla commoção e aquelle perigo. 

Ora, no momento em que o O'ongresso declaTa inconstitucional 
o acto do P ,od0r Executivo, declara, ipso fac,fo, que não l'Ouve com-
moção intestina e peTigo imminente e, como 1consequencia, que não 
se prati0a11am: .aquelles crimes que são os seus elementos consútutí-
vos e, portanto, que as .pessoas que .soffrem aquella 'accusação são ci-
dadãos que estão injusta e indevidamente padecendo vexaç?es e vio-
lencia.s. (A poia:llol'l\. ) . 

O SR. EPITACIO PESSOA - P.odem ter cornmettido outro crime. 
O SR. ALcINDo GUANABARA - E' outra questão. Sim, podem ter 

commettrdo .outro crime. E' possível que, no momento da •acção se 
·oommettido outro crime . E' possível que, no momento da acção se 
nesse caso . . . 
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.O SR. AUGUSTO DE FREITAS - V. Ex. rebaixa muito a impor-
tancia dru questão. 

O SR. ÂLCINDO GuAN:A.B.A.RA - Não sei como, ou -0 nobrn Depu-
tado !llão .me comprehendeu. Quero •assigna1ar que, no caso do Oon-
gresso ju1gar incoustitucional -0 acto do Executivo, o P.oder Judicia-
rio só poderia intervir para pronunciar-se sobre um crime commum, 
que porventUTa tivesse sido praticado. 

'Ü .SR. AUGUSTO DE FREITAS - E' porque V . Ex. quer esquecer 
propositalmente as gmdaçõle's do crime de conspiração. 

O SR. ALCINDO GUANABARA - 1Como ~ Mas eu não esqueço cousa 
alguma! Eu affrmo que desde que o Oongresso condemna o acto do 
Executivo. é que desconhece absolutamente fundamentos parn elle; 
nega, portanto~ 'ª existencia do ·crime . político, do modo o mais geral 
possível. 

O SR. EPITACIO PESSOA - O Congresso, quando julga a inconsti-
tucionalidade do estado de sitio, reconhece que não houve consrpiração 
em que perigasse a vida da Republica; mas . não desconhece que hou-
vesse conspiração . 

O SR. ÂLCINDO GUANABARA - Perdôe; ou o Congresso reconhece 
q1te houve crime político, ou qlll8 não houve. Neste ca.so, é seu <lirei·to 

' e seu dever declarar -0 acto dq Executiv;o inconstituc~.on~; no caso 
contnrio, deve approval-o·, porque, quand-0 a Cowtituição deu .ao Exe-
cutivo a faculdade de declarar o .sitio, constituiu;-o competente para 
julgar dê sua conveniencia, de sua neoessidade e da gravidade do cri-
me. (Muii'os apMteis inte.rrom.pfJm o 01µdorr.) 

O SR. .A.LcrNDO GuANAB.A.RA - Sr. Presidente, este ponto, nós,. o 
ora·dor e os ;sieus dous illustres apartistas, t\'1mos discutido desde que 
esta questão foi ao seio da commissão de constituição, legislação e 
justiça.; temo1-o encarado por faces multiplas; temol-o estudado de-
nwradamente, sem que,, irifelizmente, nos tenha sido <lado chegarmos a 
um accfü·do, que, já agora, cada vez se nos afigura mais remoto, visto 
que partimos de pontos radicalmente divergentes e que cada qual 
está convencido de que o seu modo de ver é o justo e o verdadeiro . .. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS ·- Felizmente ha para nós ambos um 
juiz superior . 

O SR . .ÂLCINDO GUANABARA - Sim, Sr. Presidente, ha felizmente 
um juiz superior, pam -0 qual tambem appeilo. Ha acima de nós, 
para julgar-nos, .o povo. Elle nos dirá, em sentença inappellave1, s.i 
quer que este paiz continue a viver no regímen dos sobresaltos, dos 
pronuncva,mientos, if,a,s rebell'iõe~, feitas, como aqui disse o meu illustre 
amigo Deputado por P errnambuco, ·com o bacamarte na mão e a peti-
ção de hOJ'8eas-corpus no bolso (iapoia,éf)os ) ; -0u si quer, afinal , rea·d-
quirir a tranqui11idade, suffoca:r amhições, i rrequietas, cimoota;r a 
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ordem, dignificar-se aos olhos do mundo e caminhar desassombrado ! 
.(1Muibo biem, apotii,a;dos, aparúes e p1101te.sbol9.) 

O SR. ALCINDO GuA.NABARA - Sempl'e que tenho a honra de di-
rigir-me á Oamara dos Srs. Deputados, eu faço timbre, .Sr. Presi-
dente, em não magoal' a quem quer que seja e em guardar pal'a com 
a honra.da minoria a mais cortez <leferencia. (A porürulJoJ<;.. ) Procuro 
mesmo imprimir á minha pa1avra o cunho de uma imparcialidade 
tal (prote'Stos), que ella possa ser ouvida de todos sem resentimento. 
Sobretudo, em cas'O algum deixo-me dominar por .sentimentos petS-
soaes. Oomo iria fazel-o ·agora, Sr. Presidente, quando lamento p:ro-
funda e sinceramente, tanto quanto ·os nobres Deput·ados, -o facto de 
se acharnm, neste momento., .sequestrados, privados de sua liberdade, 
collegas di1Sitinctissimos e cidadãos prestantes, a a1guns dos quaes até 
me prendem pessoalmente laços de respeito e de estima? 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS - E' que V. Ex. ainda é homem ... 
O STh. ALCINDO GUANABARA - O que, porém, não posso fazer, 

Sr. Presidente, sem faltar aos meus deveres de mandatario do povo, 
é esquecer os grandes interesoos da collectividade para attender a esses 
sentimentos de homem. Aqui faz-se. mistér que a razão governe O· C)-
r ação. . . Mas deixemos as 'digre·ssões e.stereis; va:m.os a outro ponto 
incriminado. Os nobres Deputa.dos pretendem que cessad-o o es·tado de 
sitio, cessam -as medida.s tomadas,, durante elle . Por outro lado, disse-
se, algures, que -0s crime.'> praúcados antes do estaiclo ele .sitio não po-
diam f.er alcançaido·s por elle. O parecer affirma que factos occoTri-
dos em dive'J;sOs paizes e doutTÍnas emanadas da legislação de varias 
povos provam contra estas allegações. Lembra-me que especifica o 
que o-cCO'rreu na Lnglaterra;. quando em 1794 e 18117 suspendeu-se o 
habe.as-corpiis. Quero apwv;eitar esta occasião para ler o teX:to inte-
gral que a respeito· oo. encontra na HiS'Bor'ia O.oms&'tucioruafl da Ingfo~ 
terna, de Erskine May, volume II, traducção francez.a,, edição em 
1866, de Michel Levy & Fréres, cap. XI, pag. 308. (R~o.) A' pag. 
306, mar~m, encontra-se para instruir o leitor a seguinte rubrica: 
"Lei de suspensão do habeas-corpws, 1794, 16 de miliio . " 

E á pagina citada sobre a rubrica - MotivoiSí e caracter da me-
did~, - lê-.se: "0 poder que o parlamento .acabava de confiar ao 
Governo e·ra de facto tenivel . Ainda que .se lhe désse o nome de sus--
pensã>o da ordem de hJabeas-corp1JJS, , e;:ra em realidade uma 1susr>ensão 
da grande carta." Aqui ha um chamado e em bâ.ixo uma nota, onde 
se lêem palavras da grande carta: n'Wllus Oiber homo °'°'ptlatu1-, ertc. 
( OorntVruui01Jodo a lêr) "Até então todo o homem tinha eSltado· ao abrigo 
da pris·ão, desde que não 1osse accu.sado de um crime por informa-
ção, sob juramento,, e havia tido o direito a ser julgado promptamente 
e por .seus pares . Agora, porém, to;do o cidadão podia ser detido poT 
uma simples suspeita de traiçã0:, sem accusação espe·cificaida ou sem 



-44 -

prova do crime : seus accusa•dores. eram desconhecidos e em vão pe-
diria elle uma accusação e um processo publicos. Os eispiões e os 
cumplices perfidos, que faziam as narrações mais círcumstanciadas 
aos oocretarios .de Estado e .aos officiaes .da justiça, desertavam do 
banco das testemunhas, e suas victimas apodreciam n as prisões. 

Quaesquer que fossem o dis:cernimento, 'ª moderação e boa fé do 
Governo, tal poder er a arbitrar.io e devia quasi inevitavelmente dar 
logar a abusos". Ra aqui outro chamado e em baixo outra nota as&im 
concébida, (lendo) : "Blakstone diz: Aconteceu na InglateTra du-
rante suspensões temporarias d'o estª'tuto, que pessoas detidas por 
simples suspeitas soffreram longa prisão, unicamente porque haviam 
sido esquecidws .. " Outras muitas passagens., Sr. Presidente,, documen-
tam .a .as&everação do parecer . Aqui está, pag. 309., nota: "Em 
1800 . . . verificou-se que 29 pessoas tinham sido ·detidas, algumas por 
mais de dous annoa, &em serem submettidas a julgamento." Poderia 
ainda lêr uma infinidade de p3Jginas onde se amontoam factos que 
cOjIDprovam que, na propTia Inglaterra, a suspens.ão das garantias 
con.stitucionaes permittiu excesso•s de que, felizmente, temos sido pre-
servados . 

UM SR. D EPUTADO - São abusos do poder! 
1 O SR. ALcINDo GUANABARA -- E' o parncer que o diz. S:im, são 

abusos de poder, manifestações t;rrannicas da força, .de que estamos 
longe pelo tempo e pelo sentimentp . E, si os rememoro perante a O a-
mara, lendo-os na propria fonte, éJ .só para demonstrar que não vim 
a ter conhecimento delles pelo commercio com os mortos. 

Outro ponto do pàrecer, que foi impugnado,, é aquelle em que se 
assevera que, pela legislação franceza, os conselhos de guerra con-
tinuam 'ª funccionar, qualquer que seja o tempo decorrido depois da 
declaração do estado de sitio. 

1Peço licença a V. Ex ., Sr. fresidente., paTa ler o texto da .sen-
tença em questão no proprio original francez (lendo ) : n a été jugé ... 
que le cb:pit acco'T'.dé à l'autorité mil'itaire de desai'sir les iribunaux 
ordinari1v!)s, durant l'etat de siege, d!e la connaissance de'rJ crirrws et 
'déUcts prévus par l':art. 8 de la loi du 9 .aozlt 1849 peut êtr.e exerce 
pour une affaire spéc'iale e.t quelque soit le temps écoulé d.epuie la dé-
claration d' état de siege . . . E' claro que aqui se trata de uma condi-
ção de tempo, contado de data certa, que se exprime em portuguez 
pmr desdJe ou rlepo.is indifferenten+ente (continuando a ler). . . qv/i l 
n''l3;st pas 1McEssa~re que le de;sais,issemle.nt 51óit prrocZamé par wne me-

' sii'T'.e général et irnhnédiatem(ent ap·res la m'ise en état de sie{fie1 ('Aff. 
Gauthier, 15 miwrs 1851.) Isto coD,1pleta o pensamento. Não é preciso 
que immediamente depois da declaração do estado de sitio se estabe~ 
leça a competenoia dos conselhos de guerra ; es.t-a competencia póde 
ser estaiuida em qualque1· tempo depois da declaração de .sitio e até, 
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não por uma medida geral, mas pa:ra cada ou paa·a certos casos par-
ticulaTes. Duvido que haja um homem de boa Í'é que conteste ser 
esta a interpretação cla1·a do texto que ci>tei. . 

UM SR. DEPUTADO - Mais é dent1'0 e não depois da ·cessação do 
estado de .sitio. 

O SR· ALCINDO GuAN ABAR - A i.sto ;responde a le·i de 1878, que 
oonservou essa mesma disposição da lei de 1849_ e que diz termi-
nantemente que os conselhos de guerra continuam a funccionar :µi'es-
mo "suspenso o estado de sitio." ('Ápartes.) 

Si ito .causa surpresa e provoca contestação, imagino, Sr. PTe-
siidente,, o escam:dalo que provoc~n,ia o parecei" si houvesse chegado a 
·affirmar que era possível admittiT-se, nesse caso, a retroactiv]dade 
das leis do processo! Imagino com que sanha as varas de bacharnis se 
atirariam á supina ignorancia d{)S clfiletanti que ousassem affir-
mal-o ! . . . Entretanto,. Sr. Presidente, são os tribunaes que o affir-
mam e lembro-o porque essas sentença.s corroboram ainda a doutrina 
do pareceT, que se pwter:deu destrui.r .com regras' de Sevenne·. 
, A Cassação criminal frauceza em 1848 e (\m 1850, nos processos 
de Legenis•sei e de Isery estatuiu (lendo) : "1 º, que o principfo de 
não rntroactividade das leis não se applica sinão ao fundo do di-
reito e não se extende ás leis de proe;es•so e de compe,tencia; que, assini 
a jurisdicção militar substituída aos tribunaes l'ep:ressivos ordinarios, 
por effeito da declaração do estado de sitio,, é competente para todos 
O·S factos que se liguem á declaração deste estado, ainda que ei/iles te-
nh{}j/'(/J sidu commeetiJdJo'(3 anforiormentle." 

A mesma doutrina sustentava o conselho de Estado em l'elato-
rio apresentado ao Presidente da Republica (lendo) : "As leis de pro-
cesso e de instrucção, as que modificam, quer a composição, quer a 
competencia dos tribunaes, são obrigatoria11 do dia em que começam a 
seT applicadas, néio s'Ómlen~e para os pro',c)e'S1o's a itnJiciaJr:, mas pam os 
processos comeqiados ei p.am a pvintição, de crirmes e éklictos ant\3'rior-
men'f'e praJicatZos." 

Mas, Sr. Presi•dente, não é preciso· que se vá folhear a legislação 
estrangeira, quando em nosso proprio paiz · temos factos e do-
cumentos que suffragam a doutrina do parecer. Em 1·836, a monar-
chia atra'Ve-ss•ava uma crü;e ·agúda. Então. -0omo agora, surgia~ am-
bições, {)dios, interesses, um 'tumultuar infinito de sentimentos e de 
paixões desencontrada.s produzindo a quebra de paz, as guerras civis, 
toda a especie de males e contratempos, como os que hoje surgem 
deante de nó.s e se apresentam como embaraços reaes . á consol~dação ela 
Republica . As p1·ovincia's de .São P ·aulo, .(Lo Pará, do Ri'O· Grande 
eram então abalada»l por fortes commoções políticas, que, nesta ultima, 
já se haviam traduzido na mais crúa guerra civil. Nesta situação, o 
Ministro da Ju.stiça Aguilar Pautoja compareceu á Camara dos Depu-
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tados com dua·s propostas de lei: uma reformava o Codigo Criminal 
em refação aos crimes de ·se'diçãü e conspiração, a outra reformava 
o processo de julgamento desses crimes, furt·ando-se á competencia do 
jury, que a Constituição aS'segurava a todos -0s cidadãos, e constituin-
do uJ,D. tribunal especial fol'IDado por cinco desembargadoTes de cuja 
sentença, salvo as .que comminassem a pena de morte, não havia ap-
pellação. 

O Ministro da Justiça justificava esse projecto com essas pala.-
vra.s : "IÜircumstancia.s e.x'trruo.rdinari.as demandam medidas ex-
traOT<linarias, e nem; quando se ha inteiramente sahido da: orbita das 
leis, erigido o crime em principio e calcado todas a·s regra.s da moral, 
se póde occorrer com providencias communs. '1 

Estas palavrns justif.icavam o projecto de lei,, de que vou ler á 
Camara dous artigos, gerados pelos principi-0s que tenho exposto 
(1lendJo') : "Art. 1. 0 Os ccmprehendidos n·os crimes de rebellião, sedi-
ção e conspiTação e em todos os outros praticados, antes, para o fim 
de ·COmmetteTem aqueUes crimes. ou rüpois e por occasião à.elles serão 
processwdos e julgados da fórma seguinte : "Oomo se vê, a condição 
de tempo em que o crime possa ser pratica:do não influe de modo al-
gum para o julgamento que se estatue, (lem;do) "Art. 16. Ficam 
comprnhendidos nas di1sposições qesta lei os rétos da actual rebelliã<> 
da~ provinc~~as do Pará e de .S .. fedro do Rio G~ande do Sul." Aqui 
esta uma le1 e proce:sso retroagmµo e:z:r:i seus effe1tos. 

O SR. BELLARMINO DE :MENI;iü.N'ÇA dá um aparte ( Va~OS' Srs. 
DepufJ.ail.!0'8 interrompem o orOJdor.) 

iÜ SR. AncINDO GUANABARA -- Parece que toda.s 'ª'8 affirmativas,. 
rapidamente feitas, j•á na tribuna.,, já no parecer da commi.ssão, teem 
sido vãs. A commissão não nega, jámais negou que o Poder Judicia.-
rio po.i:1sa e deva intervir neste Cfl'so; a commiss.ão não affirma, tão 
pouco, que tudo tenha cessado,, desde que o Poder Executivo faz: 
prender e desterrar. Por minha parte repillo a·bsoluta.mente seme-
lhante theoria, menos porque seja ella flagrantemente inconstitucio-
nal, do que porque seria a tyrairµia mais cruel, ma'is odiosa e mais. 
aviltante que se poderia impor .a uma nação ele 1servos. Sempre sus·-
tentei, e lá está bem claro em u:rq dos considerandos do parecer, que· 
a intervenção do judiciari-0 ha de se dar fatalmente. A divergencia, 
que neste ponto 1Wp1a1'a a oommis.são, versa, apenias, -sobre ,o momento 
em que esta inteTVenção re dará. · 

O SR. FoNSECA HERMES - Si o Oongresso reprovar o acto do· 
Sr. Vice-Pre.sidente da Republica1 esses cidadãos não vão aos tribu-
naes ? (T1ioc'f~,m~se 1àlivemjo.s1 ap(Jfl'fJd.s, .) 

O SR. ALcrnDo Gu.ANABARA ,- Voltamos á velha questão. Se-
nhores, o acto da declaração do sitio, praticad9 pelo P.oder Executiv:i, 
na ausencia do Congresso, não é um acto completo e acabado. E lle· 
não se extingue senão por effeitp da intervenção do Congresso .. · 
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(Ap~~~). A Oonstituição conferiu ao Poder Executivo attribui-
ção paira a pratica de certos actos, cuja terminação fica dependente 
do Poder Legislativo·. 

Sr. Presidente, ha <0ccasiões em ·que, ·apezar da minha •aversão 
pelas citações e pela invocação de exemplos dos outros povos, não te-
nho remedio senão lançar mão d~site re·curso, porque elle constitue a 
a1rma predilecta dos que nos contrariam,, não gua1·dand<0, no uso della, 
ás vezes, s:iquel'., o mais vulgar escrupulo. Os mais abalisados publi-
cistas amel'icanos ensinam essa doutrina., de que act<>s ha que, pra-
ticados pelo Executi'V'Q, só se completam com a sancção do· Legislativo. 
Assim, são .dessa natureza üs tmta·dos, as nomeações prura o Corpo 
Diplomatico, etc., que o nobre Deputado que nos rompeu ·o· debate, 
reconhecendo serem actos de caracter especial trazia como documento 
de que havi·a confusão de poderes. 

O SR. EPITACIO PESSOA - Não apoiado; o que elle sustentava 
é que a .separação nã·o era m'dical. 

O SR. ALc1NIDo GUANABARA - E'~ certo que entre estes acto;s 
não se enumera, nos E·stad.os Unido$, a declaração <lo s1t10; mas a 
:r.azão di~so é que não só lá é questão controvertida a competencia do 
Poder Executivo na hypothese, como ainda porque a Constituição é 
omissa no processo que se deve ohse1'Var. 

Aqui, p()lr>ém, a Constituição é tenninante. O Poder Executivo 
póde, na ausencia do Congresso, decretar o estado de .sitio; mas este 
actn, pa:m ficar concluído, faz-se preciso que o Oongreaso sobre elle 
se pronuncie. Si o reprova, elle annulla-se, des;apparecem todos os 
seus effeitos; si o a:pprova., cabe ent.ão a intervenção de um poder 
que existe em todas sociedades civilisa<las e cuja acção não póde ser 
embaraç·ada· - o Po·der Judiciaria. Si ha lei especial estatuindo uma 
cm-ta ju11isdicção para estes casos, e>Sta intervenção se dará como a 
lei ·determina . .Si a não houver,, observar-se-ha, no processo, as re-
gras do direito commum. (!Muiitlo bem.) 

Nem vale mais a pena., Sr. Presidente, de gasta:r palavras_ para 
demo·nstr:ar que esta doutrina é a correcta, desde ·qiie não· podemos es-
quivaT-nos a ella, uma vez que o Tribunal Federal, interprete supre-
mo da Constituição, fiTinou-a em um aresto. Eu não preciso repe-
tir á Cama1·a que o principal carncteristico do Poder JudiciaTio é 
eXiactamente ·o direito que lhe assiste de pronuncia1·-se s-obre a consti-
tucional:ida:de da:s leis e dos .a-cto•s do Executivo. E' de Story o conceito 
de que o poder -de applicar leis comprehende neces·sariamente ü di-
Teito de verificar se ellas são., ou nã0, confoTines á Constituição e 
neste caso., o de as declarar nullas, de nenhum effeito·. Si cidadãos 
alcançados por uma lei ou um acto do Executivo julgam-se offendi-
dos, ou lesados em .seus direitos constitucionaes, podem :recorrer para 
o Supremo T·ribunal; e, 1si este ·deciidir que a lei ·ou .ado é cO'Iltrario 
á Const.ituição, seus effeitos cessam des'tle logo. Nesta fórma de go-
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verno., os poderes só sªo soberano.s, emquanto peTmanecerem dentro 
dos limites constitucionaes . E' exactamente este direito dos cidadãos 
que acaba . ·de ser posto em acção entre nós . Pessoas alcançadas por 
um acto ·do Executivo requereram, iJOl' intermedio de um advogado., 
ao Supremo Tri'bunal pedindo-lhe que declarasse esse acto insubsis-
tente e nu'llo po1· ·Ser contrario á Constitui·~ão . O Supremo Tribunal 
tomou conhecimento ·da questão, estudou o acto impugnado e indeferiu 
o requeTimento porque ü reputou de accôi'do com a Constituição, esta-
belecendo ·doutrina e firmando a jurispn1'dencia. 

O SR. C;BiAGAS LoBATO - E confirmou o principio. 
O SR. ÂLCINDO. GUANABARA - O aresto do Supremo Tribunal 

firmou esta doutrina - desde que se trata de um acto de caracter 
politico do Poder Executivo, ainda quando nella estejam .envolvidos 
direitos individuaes, o Poder ;r udiciario não póde intervir, emqua:nto 
aqueJJe ·Ca:r:acter não desapparecer. 

O SR. AuausTo DE FREITAS - Então o Tribunal não julgou 'da 
constitucionalida'de, porque mostrou-se incompetente . 

O SR. ALCINDO GUANABARA - - O nobre Deputado sabe, tão bem 
como eu, que., firmando essa doutrina, o 'Dribunal interpretou a Con-
stituição par.a e.stapelecer ü momento em que a intervenção do Poder 
Judiciaria, Teclamada então, ~e póde dar, e julgou da constituciona-
lidade do acto, declarandü que ü Pres~dente tinha autoridade para pra-
tical-o . Que queria o advogaqo ~ Que o Supremo Tiribunal, tolhendo 
o exercicio de uma attrib1úção do Presidente, annullasse os effeito·s 
das medidas tomad.as por ene·, sob ü fundamento da inconstituciona-
lidade. Que fez o TJl'ibunaH Declarou que o acto prnticado pelo Exe-
cutivo estava dentro do.s poderes que a Constituição lhe conferiu; 
que se tratava de um acto politico; que o seu julg.amento competia 
exclusivamente ·ao Congresso, poder politico; que uma vez proforido 
esse julgamento., cabia então ao Judiciar.io o direito de intervir para 
julga1· os individuas implicados na questão. Este é o .§Spirito claTo e 
manifesto ·do aTe.sto do Supreµio Tribunal. 

O SR. Ü,BjAGAS LOBATO - Apoiado; o contrario seria o tumulto. 
O .SR. ÂLcrnno GuANAB~A - Pois bem, esta sentença a todos 

o'hriga. Pai-a que havemo-s de estar a discutir a materia, se a jmis-
p·rudencia está fiTma.da ! A süberania constitucional do Poder Judi-
ciario é inatacavel. Nem se pó de a ppellar da sua sentença ... 

O SR. CASSIANO. DO N A.SóIMENTO - O tempo lhe dirá se não . . . 
O SR. ALCINDO GuANABA~A - Ah! podeis. agitar a o·pinião, des-

vial-a, subvertel-a até; podem os advogados irritadiço.s e trefegos en-
cher paginas .sobre paginais d13 jornae& ; podeis manter,, nesta tribu-
na, o prégão diario contra ella; podeis. ·appellar, emfim, quanto vos 
aprouver para o futuro e para a historia ... E staes em vosso direito. 
Mas o que não podeis - e só a isso opponho embargos - é preten-
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derdes que o Poder Legislativo desconheça e annulle uma sentença do 
Poder Judiciario, com(} se quer com esta indicação. 

O~. CASSIANO DO NASCIMENTO - Não é isso· . . . 
O SR. ALOINDO Gu.AN.AJ3ARA - Não é isso? O pensamento., o 

movel, o fim ·desta/indicação não é fazer com ·que o Poder Executivo 
entregue desde já ;a.os tribunaes os cidadãos ·que estão presos? Então, 
essa indicação não tem significação ... 

O SR. CASSIANO DO N .A.SOIMENTO - E' isso· mesmo ... 
O .SR. A.LoINDO GuANABAR.A. - Pois si é isso, é nada menos que 

viola1" uma sentença do· Supremo Tribunal, que não está sujeita á re-
vi.são do Poder Legislatiw·, que tem vida propria e .a todo.s obriga, 
mesmo 1ao0s outros poderes cons·titucionaes. Nos E·stado.s Unidos a 
pratica ·de um seculo tem trazido para .as ~ntenças da Oôrte .Supre-
ma o respeito e a obediencia de, toe1os. 1Nunca se viu rebellar-se ,a;l-
guem contTa ellas e accusal-as de não serem aquillo mesmo que é o 
seu objectivo: interpretações constitucionaes. 

O SR. 'FELISBELLO FREIRE - Nem os advogados as discutiram, 
averbaD'do os trrbunaes \de incompetentes. 

O SR . A.LoINDO GUANABARA - Os outros poderes constitucionaes 
tim'bram em dar publicas manifestações desse Te.speito. O P'reBidente 
Buchnam, tomando posse do seu elevado cargo, dizia na mensagem 
inaugural: "Com_o todos os bons ci•dadãos, conformar-me-hei com 
a opiniã·o. <la Côrte Suprema sobre uma ·difficuldade constitucional 
que ella tem ·o dever de regu1ar." O Jl!residente Taylor, em cirocum-
stanáa identica, compr.()illlettia-se solem.nemente a "repurtar-.se, 
para interpretar a Constituição, ás sentençaJS proferidas pelos 
:juízes municipaes." O presidente J ohnson, accusa;do perante a Camara, 
fez os maiOTes e·sforços para entregar-se a questão ao julgament(} da 
Cfo·te Suprema. "Foi na pTevisão de taes ·antagonismos, dizia, per-
ante o Senado, Stanberry, seu advogado, foi para nos preservai· de 
divisões funestas, que nossos _paes tiveram a sabedoria de instituir 
o Poder Judiciario como o arbitro soberano em todas as questões 
controvertidas." Aliás, sempre se deu esta preeminencia á Oôrte Su-
prema, .sempre, desde W a·shingt.on, que chegou até, inutilmente, é 
claro, a sujeitar á sua apreciação uma questão extra-judicial. 

Assim, pois, podeis, si quizerdes, appellar para a opinião, recla-
mar do povo ·que pronuncie a sua sentença soberana e em vo,ssa.s pes-
soas confirme ou negue 'ª doutrina que 1susten'tae·s. Este é o .direito de 
todo o cidadão investido de um mandato popu1a·r em um paiz livre. 
Ma,s, no exercicio 1de.sse mandato, dentro .dos limites constitucionaes êLo 
Poder Legislativo, não! não podeis annullaT o Poder Judiciaria! 

Sr. Presidente, o nO'bre Deputa,d(} por Mina.s fechou O· seu bri-
lhan'te discurso contra o parecer, fazendo ao Governo da Republica 
uma ·advertencia . .S. Ex. vio o Governo abandonado <lo povo e entregue 
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a si mesmo; o desgosto lavrando por toda a parte e fomentando o 
aboonteismo; -os comicios populares esquecidos, um véo de tristeza 
ou ·de desalento ondulando lugubremente nos ares. . . E S. Ex. inspi-
rou-se em rTacito para advertir 'ªº Governo que a solidão não é a paz. 
Slohtiullinem faoitunt et p,rwrJm appeliant! . .. 

Sr. Presidente, estamos tão longe da .solicTão como estamos longe 
do TibeTio ! Estes tempos de novas instituições, de novas idéas, de 
novos homens longe de se assignalarem por essa pesada indiffernnça, 
entrevista pelas lunetas escuras dos nossos illustres adversarias, vão 
se icaracterisando por uma agitação que, para ser benefica, cumpre 
que seja. regulada . 

.Nlão tenho idéa, ST. Presidente, de um per:iodo ·de nossJa vi'da 
em que tenha havido mais agitado, mais profundo tumultuar de pai-
xões políticas, de interesses, de sentimentos pessoaes desencontrados 
e oppostos, em choque quasi continuo, provocando, não raro, aqui e 
alli, as mais desesperadas soluções. 

O que eu temo, pois, Sr. Presidente, não é que a Republica •des-
iappareça submersa nese pêgo d~ solidão, que -o nobrn 'Deputado vê 
cavar-se a seus pés. O que eu temo, é que nós, todos, maioria e' mino-
ria, que pela fatalidade das circumstancias, temos sobr;e os hombros 
a responsabilid·ade tremenda desta obra, neste momento, não tenhamos 
o desprendimento, a serenidade, 1a superioridade necessarias para nos 
coHocarmos acima deste rodomojnho de paixõe•s, habilitando-n'Os, ·SÓ 
assim, a encaminhar este paiz nara a felicidade, que é a paz, cha-
mem-a embora - s'olidão ! (Muito . b·em; mu!ito blem. O o'f"ador é 1:i1M·-
mente f e.licitado.) 

O Sr. Fon.seoa Hermes (movim.e,nto: de .attenção) - ST. Presi-
dente, é realmente para lamenta!' que, em 20 minutos apenas que me 
restam, seja obrigado, não a fazer um esforço, que seria improficu0, 
no intuito de destruir o effeito desta oração brilhante, no epilogo, 
que ainda echoa pelos anguloB desta sala; mas para fazer sentir que 
a; minoria da Oamara <los Srs. Deputados, -offerecendo á consideração 
della a indicação que se debate, não teve em mente esl')as intenções 
sinistras que lhe·s são emprestadas constantemente pelos oradores da 
maioria, mas simplesmente fazer . com que, em nossa patria, seja 
umia realidade a reivindicação d os direitos postergados, fazer com 
que em nossa patria, uma Republica democratica, não sofframos, no 
período legal, no regímen consíttll'cional, o peso ferrenho do mai.s 
feroz despotismo. O que a minoria quer é que se não invoquem as 
leis de arbítrio que dominavam na época do terror em França; e nos 
Estadol! Unidos da America do N arte, na época em que a Unifuo 
Americana se empenhava em uma guerra civil, lufas fratricidas nas-
cidas de um principio barbara, qual 9 da escravidão se batendo contra 
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:a libeTdade; o que a minoria quer, Sr. Pre&idente, é que esses period-0s 
excepcionaes dos povos não sejam. ·chamados para firmar doutrina em. 
um.a Republica ... · que, na phrase do rhonrad'o ministro das Relações 
Exterior:es, é uma garça de aas brancas que levantar·a o vôo· do lodaçal 
da m.omJ.rchia . .. 

Não .quere.rnos, Sr. Presidente, ·que no desterro. e no exilio, nas 
fortalezas im.m.undas estejam. pedaços da soberania nacional arranca-
dos pelo despotismo do Vice-Presidente da Reptrblica; não querem.os 
e&sa importação e adaptação de opiniões de escriptores, que podem. 
representar tudo quanto seja interesse legitimo da tyrannía dos tem-
pos medievaes, mas que não repr.;,.~entam a conquista sublime da líber-· 
dade no fim do seculo XIX. 

Si .aos nobres Deputado& da ntaiori~, que teem tomado parte neste 
debate com tanta illustração e com tanto talento, restava, cómO' re-
cur&o, o auxiUo desses tratadistas americanos e francezes·, tambem é 
<lado á mrino1'ia Teeoner a 1elles, não procurnndo nessas exeavações da 
barbaria os argumentos que pod<:>m ser;vir para justificar os actos do 
Vice-PTesidente da Re·publica.t mas aquelles que mais se casam com 
as .ídéas que devemos fazer vingar em nossa patria. 

Não será um escriptor desconhecicfo, um. publici!Sta 1de impo'l'-
tancia .somenos, o· que vou convidar tambem para apoiar a causa da 
minoria. Ohauveau, o eminente j1nisconsulto e constitucionalista fran-
cez, em sua obra sobre jurisdicção administrativa, traz um capitulo 
em que brilhantemente discorre sobre a esp:Q.era de acção dos poderes, 
·sua indepenclencia e autonomia. 

No n. 536, tratando do estado ele sítio decl'etado para a Vendéa, 
diz elle que o esta.do de sitio não póde nem subtrahir os cidadãos aos 
seus juízes natUTaes, nem o'brigal-os a contribuições que não tenham 
sido votadas pelo podei· legislat ivo. 

Vlê-se, portanto, Sr . PTesident~, que tambem uma -Opinião respei-
tavel vem em apoio da minoria dizer que, em circumstancia ·alguma, 
nem mesmo durante ·o esta,do de sitio, podem os cid:a!dãos ser afasta-
dos do julgamento por seus juízes naturaes. 

E que pretende a minoTia, Sr. Presidente? Pretend'e simplesmente 
que o Sr. V ice-·Presidente da Republica faça cessaT as medidas de 
excepção com relação aos desterr.ad-0s politicos e preso~' nas fortalezas, 
para que elles venham responder perante os tribunae·s. 

Ainda ha pouco o honrado relator do parecer declarou, citando 
cli versos casos de julgamento, que na .A'.merica do Norte, por occasião 
da suspensão de lua.beas~corpus, um Deputad-0 msidente no Ohio, 'ªº 
terminar a legislatura, partiu para :seu Es;tado natal, convocou um 
mleeting e proferiu um discurso altamente revolucionario. _ . 

Em consequencia, foi preso e immediatamente sujeito a julga-
mento e condemnado á prisão. 
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Pois si o nobre Deputado é o primeiro que vem dizer que nestes 
casos excepcionaes os prns0is politicos de importancia não eram se-
questr.ados ao juizo, mas imm.ediatamente sujeitos aos tribunaes, como 
quer com esse argumento destruir aquillo que vimos .pedir, que outra 
cousa não é sinão a applicação da doutrina consagrada nesse facto 
historico? 

Não parece, Sr . P1'3sidente, que existe inconstitucionalidade no 
nosso pedido, porquanto é clara a lei constitucional quando, dando 
extraürdinariamente .ao Poder Executivo a: fa.culcfade de <leclaTar o 
e.stado de sitio, attribuição privativa, entretanto, do Congresso, ella 
estabeleceu requisitos especiae,s, sem cuja existencia ella se não ;poderia 
dar, restringindo tambem as medidas de excepção. 

Passado o estado de sitio, uma vez que o Presidente da Republica 
por um boletim mandou revogar o seu decreto, declarando que já a paz 
estava estabelecida, como é que S. Ex. já não confia nas suas armas, 
no seu prestigio, na sua força, não tem confiança na estrada ·de fe1'1"0r 
que o póde trazer em 10 minutos paTa a cidade. . . para abafar a 
commoção intestina? De modo que S. Ex. illegalmente ainda conseTva 
o decreto em vigor e pessoas presas nas fortaleza,s, homens illustrns 
prÍViados de exercerem o mand31to de que a Nação os investira. 

Sr. Presidente, parece que desde a pTimeira ·occasião em ·que na:s 
altas regiõe·s governamentaes se pensou em affastar dú seio desta casa 
alguns membros da minoria da socieda.de, alguns cidadão.s que não 
podiam ser agracfaveis ao Governo, paTece que desde então ás tontas e 
ás cegas tudo se fazia nesse conluio do Itamaraty. 

E' assim, ST. Presidente, .que 10 p1-i.meiro decTeto que appareceu 
fallava em crime de sedição, mas os leguleios do paço, compl'ehendendo 
desde logo que o crime de sedição em um crime afiançavel, trat'aram 
para logo de inventfü outro crime . . . (Trocam-se diversos aprwte6.) 

O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Porque o crime da sedição não 
bastava. 

O SR. FoNsEC.AJ HERMES -- Mais para notar é, Sr. Presi:dente, 
que o Vice"Presidente da Rep1J.blica, sempre apprehensivo, já se não 
recorda de que sob sua palavra asseverava que a ordem se achou resta-
belecida dentro de pouco mais de. 48 horas, pois que no dia 13, pela 
manhã, por boletim, elle .revogava a cle>cretação do estado de sitio. 

Apez:n disso, porém, ainda deixava como que a espada de Damo-
cles pendente sobre a cabeça daquelles de qu!'l desejava vingaT-se. 
Affirmava a existencia de uma. celebTe lista .secreta} de victima.s sem 
designação do dia e hora em que nella pudessem ser inscTiptas ... 

O Su. BEvILAQUA - Não ha list.a secreta. 
O .SR. FoNSECA HERMES - .Sr. Presidente, a minoria vê mais do 

que a maio.ria; vej-0 ·que esse 1apoio inconclicfonal a·o Governo arrwsta. 
os nobre Deputados até o impossível. 
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O SR. BEvrL.A.QU.A. - Já dedarei que não dou apoio incondicio-
nalmente. 

O SR. FoNsECA HERMES - A maioria não sabe que em Itamaraty 
ha uma lista •Secreta de que deram noticia todos os orgãos da imprensa 
local, a propria folha official o declarou quando registrou a noticia 
<le a:cha rem-se todas as garantias restabelecidas, excepto para os pre-
sos, para {)S intima-dos e para todos aquelles cujo·s nomes estavam 
inscriptos. (Cont'estações e apartes.) 

Sr. Presidente, entre a minhai •affirmativa 
honrados Deputados da maioria, permittir-me-ha 
arbitro o Dvario Offioial. 0F°iCIJ.Usa .) 

e .a :dubiedade dos 
V . Ex. que dê por 

Sr. Prnsidente, o honrado refator do parecer que .se debate citou 
parn apoio e confirmação de suas doutrinas terroristas a opinião do 
notavel publicista Benjamin Oonstant. 

Pois bem, Sr. •Prnsic1ente. Benjamin Oonstant é tambem hoje 'º 
patrono da mino·ria, é tambem o advogado da nossa causa, pois é elle 
quem diz em uma das paginas mais brilhantes de sua penna: - "a 
liberdade individual é o. fim de toda a sociedade humana; o ar·bitro 
quando fere sem escrupulo aquelles que lhe são suspeitos, não é sim-
plesmente ao individuo que persegue, mas a uma nação que elle avilta, 
.a um povo inteiro que. elle degr~da." 

O SR . ALcINDO GuANABARA - Sou da opinião de Benjamin 
Oonstant: li divergencia é que agora não se tnta de arbítrio, trata-se 
de uma disposição constitucional. 

O SR. FoNSEC.A. HERMES - Kão apoiado: de um .abuso do poder, 
<le um acto de prepotencia. 

Vou demonstrar que as liberdades individuaes não foram respei-
tadas pelo Vice-•Presidente da Republica e que não se deu de facto 
nenhum dos requisitos exigidos pela Constituição para que fosse de-
clarado o estado de sitio. Não quizera, Sr. •Presidente, tocar neste 
assumpto, porque a materia em discussão é importantíssima; trnta-se 
de arrancar das garras da morte cidadãos que cahirnm em cilada 
a.rmada pelo Governo·. 

Sr. Presidente, a nossa Constituição política determina ·que só em 
caso exeepcional, quando ·ha grave commoção intestina, ou no caso 
de inva&ão inimiga, é que o Vice-Presidente da Republica póde decre-
tar o estado de sitio. E' esta a causa O"riginaria e determinante de 
-todos o.s ·adas que ·ainda hoje l'astimamos· e cujos effeitos a N-açãü 
ainda emocionada oontempla. 

Ora, Sr. Prnsidente, não é crivel que da exposição feita. na men-
sagem, da exposição constante dos jornaes, da narração daquelle0s que 
tudo apreciam e veem se conclua que houvesse razão para acreditar 
em que se tenha dado grave commoção intestina, de modo a nullificar 
as condições -de ordem e estabilidade política da Republica. 
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O SR. BEVILAQUA - O que me admira é que S. Ex. não se sup-
ponha no ;mar mais tranquillo de rosas. 

O SR. Fo TsEOA. H ERMES - ~- em é possível que seja tranquillo 
este mar politico crea<lo pelo Vice-Presidente da füipublica, de onde 
vemos os espectros das victimas surgirem clamando justiça e vingança. 

Sr . Presidente, interrompo a ordem de comiderações que levava 
feitas, para ler o Diario Official, confirmando o que ha pouco dizia. 
(Lê.) 

O Sn. ALcrnno. GUANABARA - A tranquillidade publica exigia o 
afastamento destes indivi.duos. ( Trocam-~le calorosos apartes.) 

O SR. FONSECA. lliRJHES - E 5te boletim está datado do dia 13 
e o decreto d'atado do dia 12 de abril. 

Que lista é esta? A dos desterm<los? ( Trocarn-s'e .vioceni'as 
p;pa;rt~. ) . 

O .Sn . PRESIDENTE - P eço ·aos nobres Deputados que não inter-
1·ompam o ora.dor. 

O 8&. FoNSEOA lliRMES - Acabei de demonstrar que no dia 12 
de abril era pubhcado um decreto desterrando para S. Joaquim, Cucuhy 
e T abatinga alguns cidadãos e prendendo outros nas fortalezas. 

Ora, dizer-se que -0 acto do Poder Executivo do dia 13 refere-se , 
a estes, parece-me uma pueril1idade, porque, uma vez que estavam 
desterrados ou detidos, não poP,iam estar no goso dos seus direitos; 
logo, isto níio póde referir-se a ;elles. E tant-o assim é, que houve cida-
dãos presos depois de suspenso p estado de sitio. 

O SR. BEVILA.QUA - V . Ex., quando transcrever esta parte que 
leu do decreto, mande transcrever o que se segue. 

O SR. FoNSECA. HERMES - .Agora peço a V. Ex. que me diga 
uma ceusa. 

Esses cidadãos desterrados e p resos foram ou não foram intima-
dos? F oram. Então quae.s são os inscriptos? 

O SR. CASSIANO no N AscnrnNTo - E' a lima inquisitorial que 
lá ficou. 

O Sn. BEVILAQUA - E ssa lista foi creada agora n a imaginação 
de V . Ex. 

O SR. Ã.RTJWR Rrns - E' que V. Ex. não leu o Diario Offi cial. 
(Ha outros aparte8'. ) 

O SB. FoNsECA HERMES - Continuando na mesma ordem de. 
·considerações, devo dizer que me SUl'j)il'·ehende sol:Jremodo que -os hon-
n<los Deputa<los ·d1a mai (}ria venham com esta solicitude extrae>rdi-
naria ferir, como que com clava mortífera, qualquer tentativa que 
parta da minoria tendente a mh1ora,r os soffrimentos, a dôr, o mar-
tyrio desses nossos concida:dãos vjctimados pelo abuso de poder do 
Yice-Pre~idente da Republica. (A parteS'. ei protestos.) 

O SB. FoNSECA. HERMES -Tanta esse abuso de poder se deu, 
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que é incomprehensivel que nesta cidade, onde ha interesses commer-
ciaes e jIHlustriaes de ordem tão elevada, onde ha tantos milhares de 
familia·s, se tivesse dado uma grave commoção intestina (é o que 
exige a Constítu,ição), um perigo imminente para a Republica, sem 
que entretanto houvesse, siquer, uma luta corporal entre dous homens. 

Não houve uma gotta de sangue. 
Cada cidadão continuou como diariamente em suas occupa9ões. 
A força armada, formada sob as ordens do Vice-·Presidente da 

Republica, não encontrou, siquer, um grupo de homens armados cuj as 
tentativas se-diciosas ella tivesse de :reprimir. A policia na.ida teve 
que fazer. 

_ O SR. BEVILAQUA - V. Ex. conhece melhor do que eu essa his-
toria. 

O Sa. !FoNSECA RERMES - E é por a corrhecer perfeitamente, 
que venho dizer a V. Ex. que o. Vice-Presidente da Republica abusou; 
é por 'ª conhecer ,que estou convencido de que a revolução 'de 10 de 
abril foi uma farça tramada no I tamaraty. (A piartes ei contestações.) 

O SR. JuvENCro DE AGUIAR - Houve até musica que ninguem 
sabe quem mandou< 

O Sr{. BEZERRIL - Quem foi pedir a musica foi o Sr. Miranda 
de Carva'lho·. (·T.rocam-~e outr<,os apiarMs .) 

O SR. FONSECA HERMES - .Sr. Presidente, de natureza especia-
líssima era a manifestação promovida pelos asseclas do Sr. Floriano 
ao general Deodoro. 

Venho trazer á Camara o testemunho insuspeito de pessoas que 
se achavam na casa do Sr. general Deodoro na -0ccasião em que ella 
se realisou. 

Na vespera estava eu nesta cidade quando me foi mostrado um 
carta.z em que se convidada -0 povo a reunÍl'-se no largo da Lapa, afim 
de cumprimentar ao general Deodoro pelo seu restabelecimento. Esse 
cartaz não trazia o nome de guem ou da · classe que fazia o convite. 

E assim eu e outros admiradores do venerando fundador dá Repu-
blica, que nos julgavamos no dever de comparecer á manifestação, 
vacillámos. nessa resolucão. 

O SR. BEVILACQUA
0 

- E sse boletim veio no CombafJe. 
O SR. FONSECA HERMES - O Combate nega isso. 
Dirigi-me, então, á casa do Sr. general Deodoro, a indagal' de 

onde partia essa prova de apre~o, e a11i apen:vs fui informado de que , 
o al to commercio pretendia fazer uma manifestação ao general Deo-
doro. 

Oomprehende-se perfeitamente, 1Sr. Presidente, que o alto com-
mercio não ia promover uma manifestação a um homem da estatura 
mor.al do Sr. general Deodoro, ás 7 horas da noite de um domingo, 
com moleques, foguetes e charanga á freTite. 
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Além disso, no verão o alto commercio sae aos domingos da cidade. 
Não se sabia, portanto, quaes eram os manifestantes e, por isso, 

evitei cahir na .armadilha preparada, quando minha obrigação, em 
tal caso, era estar em casa do general DeodoTo, que se achava doente, 
para com sua familia Teceber 03 .a:rriigos que nos honravam com essa 
gentileza. 

Retirei-me pam Petropolis no dia seguinte pela manhã. 
Nessa noite, reunido numero de populares no largo da Lapa, 

foi da casa do general Deodoro um aviso, paTa que não levassem a 
effeito a manifestação, porque S. Ex. achava-se no leito da dôr, soffria 
cruciantemente. Entretanto, a despeito dessas solicitações, cresceu o 
·grnpo e com mna banda de musica que smgiu miraculosamente poz-se ' 
a caminho! • . 

O coronel Menna Barreto, um dos caracteTes mais nobres do nosso 
exercito, um do.s nossos mais illustres collegas de repre.sentação nacio-
nal ~ que foi tido, por a1guem, como alma da conspiração, dirigiu-se 
ao grupo · e pediu o adiamento da manifestação. 

O SR. BEVILAQUA - Mas V . Ex. por que não dá todas as infor-
mações que deu O P.a'iz, orgão insuspeito a V. Ex.? 

O Sn. FoNsECA HERMES - Era governista então e as noticias 
como a dos outros jornaes eram 1 

.. sempre dadas por fonte official, além 
do que as circumstancias do meio eram melindrosas. 

O SR. BEVILAQUA - Era o mesmo que hoje. 
O SR. FoNSEC.& HERMES - Dahi po·r diante, Sr . Presidente, 

V. Ex. e a casa conhecem a historia, porque os jornaes a descreveram 
minuciosamente. 

E' preciso notar que, dentro em meia hora, chegava ao campo 
da Acclarnação, fardado de gen13ral ,. o Sr. Vice-Presidente da Repu-
blica, que se achava na Piedade, 

Que presteza e que excellente serviço o da Estrada! Cheguei até 
a desconhecer a Central do Bra,zil. 

Não se comprehende que o coronel Menna Barreto, com mais 
alguma.s pessoas, talvez em numero inferior a 60, musica, inclU'sive, 
pudesse pôr em abalo a ordem e em peúgo a Republica. (Tvooaxrrv-s'e 
numerosos e v·ehementes apartes entre diverso~ Srs. depufuídos. ) 

O SR. PRESIDENTE reclama attenção. 
O Su. FoNsECA HERMES - O aparte do meu nobre collega faz-me 

lembrar um facto caracteristico da manifestação. Chegados os popu-
lares e não vendo appaTecer com,missão alguma, o m<?-11 illustre amigo 
e nosso distincto collega Sr. deputado Seabra foi cumpTimentar o 
Sr. marechal Deodoro. 

Nessa occasião, Sr. Presidente, apparnceu alguem ·que co.rTeu 
a pavor ado pe-la ·Casa do marechal e declarou que o general J o.sé Cla-
rindo já se a:chava á frente das forças,. já tinha tomado o Itamaraty; 
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e, Sr. Presi:dente, o protogonita da pantomima tmhidora do Governo 
desappareceu nas trevas, como das trevas houvera surgido. (Apartes .) 

O SR. PRESIDENTE - Attenção ! (A partes.) Ordem! 
ü SR. BEvILAQUA - E como cahiram na cilada? 
Q SR. FoNSECA HERMES - E' que a 10 de Abril havia ainda bra-

si.JeiTOs que não se lembravam de 15 ·de Novembro, tinha-se-lhes apa-
gado já da memoria o procedimento sempre incomprehensivel, sempre 
dubio do .ajudante general do Visconde de Ouro Preto, do. 'Minist•ro 
da Guerra .do General Deodoro. ( Tmocaim-ste nwrrver.os'O's apwrles'.) 

O 1SR. PRESIDENTE - A Me.sa está permittindo que o nobre depu-
tado falle depois ·de dada a hora; mas desde que os nobres deputados 
não permittem siquer que .a Mesa mantenha ·a urdem, ,serei obrigad'o 
·a suspender a sessão. 

O SR. FoNSECA HERMES - 1Sr. Presidente, ·a minoria não <tem 
outro intuito. . . ( Tml(),am.~e ruume11o'S'o)s apar~es.) 

O SR. PRESIDENTE - Na fórma do regimento, suspendo a ses,são. 
E estando dada .a hora, declaro adiada a discussão. 

Suspende-se a sessão. ás 4 horas e 20 minutos, e reabre-se ás 4 e 25. 
O SR. PRESIDENTE - A Mesa foi obrigada .a .suspender a .sessão 

por motivo clla ·desordem que reinava na sala. De accordo com o nobre 
deputado pelo Rio de JaneiTo, a Mesa dar-lhe-ha a palavra na proxi-
ma .sessão, para continuar o seu discurso. 

'SES•SÃO DE 17 D·E JUNHO 

O Sr. Fonseca Hermes - Sr. Plresidente, ao tomar da palavra 
no presente debate, não tive em vista e:x<citar a animosidade dos nossos 
adver.sario,s de hoje, talvez .companheiro,s de amanhã; não tinha em 
mira, 1Sr. Presidente, d~spertar as paixões políticas, que podem, em 
um momento da:do, como que obliterar a propria razão, a ponto ·de 
apresentar qualquer assumpto ou qualquer questão ·a limpidez serena 
·das aguas trahidoras do oceano, quando nos .abysmos de 'Sua profundi-
da•de trazem, entretanto, bem triste desillusão. 

No discurso ·que fui obrigad:o a interromper não quizera, com as 
palavras que eram-me dictadas por um sentimento cordial, ,pela ma-
nifestação que supponho ser da razão e da justiça, sacrificar a verdade 
historica .dos acontecimentos politico:s de 10 e 12 de .Acbúl, e menos 
ainda, •Sr. Presi·dente, ·conm que ·attrahir a benevolencia da Oamara 
dos Srs. Deputado.s e do· paiz para aquelles que se t01·11aram victimas 
desses a0ctos, incutindo no animo dessa mesma Oamara e do paiz que 
nos ouve e que nos lê, a convicção· de que 10.s .aconteciro,entos que se 
desenrolaram não foram .o producto de uma machinação contra um 
governo .despotico, mas contra a Republica. A nel?Jação de uma e de 
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outra hypothese está na con.sciencia nacional e no sigillo crmnnoso 
de que procurou esse governo cercar 'ª responsabilidade que .assumiu. 

Quando, 1Sr. Presidente, eu procmava justificar .a indicação apre-
sentada pela minoria á consideração ·desta Casa, partia ·de um prin-
cipio que juilgiava absoluto , isto é, a inconstitucionalidade da decreta-
ção do estado de sitio - e, portanto, da inconstitucionalidade tambem 
de todas ·as medidas decorrentes do ·abuso dessa autorização da lei fun-
damemtal, .aliás privativ·a ·do Congresso. Como, porém, não está em 
discussão essa materia, com.o não trntamos hoje de um.a <reivindicação 
·de direitos e não julgamos ainda o acto politico do· :Sr. Vi.ce-Presidente 
da Republica, abandono o campo da discussão que tinha ante-hontem 
encetadfo e entro propriamente na materia da indicação. 

Os oradores que me têm precedido na tribuna, por parte da mi-
noria, já á saciedade discuti<ram a parte juridica, a parte constitucio-
nal .desta indicação, j á a justificaram. plena e cabalmente. 

Os nobres deputados da maioria têm. tenta:do, ora COl.II, os prece-
dentes historicos, ora com. uma interpretação forçada d'a letra consti-
tucional, ora invocando principios ,absurdos, que não foram adaptados 
no nosso estatuto .po1litico, destruir o effeito desse Te0urso p-arlamentar, 
càntestar o uso desse ·direito consagrado pelo legislador constituinte. 
. . .o nobre re~ator ·da .Comroissão, t?m~ndo :ante-hontem. d!1 palayra, 
imc10u o .seu discurso com um, exo.rd.io, infeliz pela sua idea capital, 
pois que á min.oria attTibuia ·o: jogo de um estratagema condemna.do, 
e que ella. s·audosa dos tempos jlo regímen decahido, procurava resusci-
tar as velhas prnxes do mais vivo parlamentarismo. 

S. Ex., ne&se exordio, parece que foi trahido pelas proprias pala-
vras, que não exprimiram a verdade do que pensava e .sentia. · 

~ão po.sso 1crêr que S . Ex., por um facto de interesse occasional, 
sacrifique o direito e a soberania dos rnpresentantes da nação, de qué 
S . Ex. é um dos mai.s illu:stres ornamentos. 

A indicação apresentada á considernção da Gamara pdla mino-
ria, nada mais é do que o uso, de uma faculdade constitucional, o vali-
mento de um direito inilludivel, garantido no art. 3·5, como meio e no 
art. 34 n . 21 como fim. · 

Accidentalmente ao Vli.ce-Pft'esidente compete pelo art. 48 n~ 15 
a decretação. do estado .de .sitio na ausencia do Congresso ao qua1l é esse 
direito, entretanto, privativo em con·diçõeis mais amplas. 

De.ssas ·disposições devemos co'l'.lcluir, Sr. Presidente, que não só 
nos póde negar o .dever de apresentar a indicação no.s termos em que 
a minoria a formulou, pois que, ao Congresso cabe a decretação do 
estado ·de sitio e ·só na su:a au.sencia essa attribuição póde .ser usa,da 
restrictamente, delimitad?amente pelo Po·der Executivo. 

Qual a conclusão logica da lei? E' que a decretação do, estado de 
sitio .sendo, como é, uma deleg!j.ção do Congresso Nacional ao Presi-
dente da Republica na ·sua ausescia. ao reunir-se essa delegação 

I 
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cessou juris de jure e 'º Congresso entra em absohlto na posse de todas 
as -suas preTogativ.as. 

A isso é ,que ,se chama uma delegação. 
Delegamos na nossa ,ausencia ao Poder Executivo a faculd-ade d.a 

decretar .o estado de sitio circumscrevendo-o aos limites es;peciaes Jt,, 
terminados no art. 48 n. 15, no caso ,de griave commoção intestina. 
Conclue-se que, uma vez reunido o Congresso, essa faculdade da de-
cretação do estado ·de sitio desapparnce. 

Desapparecendo a causa, desapparecem o.s e
1

ffeitos . Slublafo, caiisa, 
tollitur effecfJus. ( Ra um ·ap01r6e.) , , 

O SR. BEVIL.A.QUA - Dá-se uma punha.fada, tira-se o punhal, logo 
desappareceu a pul}halada. 

·o SR. FoNsEc.A. HERMES: - Não ha propriedade ·alguma no aparte 
do nobre ·deputado; porquanto ·desde que u:in individuo ,apunhala e re-
tira o punhal, fica a ferida; ao passo que uma vez decretado o estado 
de sitio pelo Vice-Piresiden.te da Re'Publica, e reunido o Congresso 
Nacional, unico competente para privativamente decretal-·o, immedia-
tamerrte como consta da legislação frarn:ieza que levei - este estado de 
sitio desapparnce, e desapparecend.o por força de lei, devem dea<tppa-
recer todas as meídidas que decorrem desse acto. 

Si nó.s, Hr . Presidente; temos de ·chamar a contas o Vice-Presiden-
te da RepubEca pelo bom ou máo 11so que tenha feito dessa delegação, 
como não temos o direito de indagar daquelles que foram victimas da 
prepotencia, ·da iniquidade, do abuso do Vice-Prnsidente da Republica 
na decretação ,Jo estaJ!o de ,si.tio ? 

Diz •o honraido relator d·a Commissão - quere.is annullar o are,sto 
do primeiro tribunal do paiz . 

Não é est.a, porém, a questão, e menos ainda se quer que o Con-
gresso por um projecto de lei ad 7/,,oc, o que ,seria absurdo, fizesse cessar 
medidas de repressão ·que deviam ter ce.ssa·do com a cessação da .sius-
:pensão de gal'antias. 

Isto seria uma puerilidade da nobre maioriai. 
Desde ·que não podemos decretar leis rad h'oc e que estamos no 

goso pleno de nossas attribuições, só um meio existe ,Je fazermos valer 
a nossa autol'id·ade e esse é dirigirmo-nos ao Poder Executivo por óffi-
cio pa1,a que faça ·cumprir a nossa deilibe1·,ação acceitando mesmo o 
meio offerecidto pela maioria, qual seria a consequencia? 

Veriam.os o Vice-Presi•dente da Republica sanccionar .ou não essa 
lei, que lhe vinha restringir o al'bitrio ou wagil-o em suas vinganças. 

A minoria vem exigir que o Vice..:Presidente da Republica faça 
aquiHo ,que já devia ter feito ao· reunir~se o Congresso : entTegaT, não 
simplesmente o.s documentos em que se baseou para decretar o estado 
de sitio, mas ainda todas a.s victimas apanh'ada,s pelos actos ·conse-
quentes. 

Uma vez, .Sr. Presidente, que a nossa Oo:n:stituição é clara, que 

.lf 
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essa attribuição é privativ.a do Congresso, não po.sso comprehender 
que ainda estej·am á mercê do Vice-Presidente da &publica os des-
terrados, os presos políticos . 

.Ainda hoje um dos jornaes de.sta Capital annunciou que er.a ti-
ra·do do leito da morte, de sua .casa onde, como extrema consolação se 
via cercado do.s cuidados de sua familia, um gieneral que traz em cada 
uma das cicatrizes que lhe oTnam -o ·corpo o attestado ·de victoria, de 
um acto de heroísmo em prol da patria; es.te illus·tre cidadão é arran-
cado do seio de sua familia e atirado a-o Ar.senal de Guerra, em plena 
vigencia da Constituição da Republica. 

Entretanto, dizei-me, ·reunido o Congresso é ao Executivo• que 
compete .a suspensão de garantias? 

,Sr. Presidente, ·o honTado relator ·da .commissão disse positiva e 
teTminantemente que admirava -como 'ª minoria, pelo orgão do· nobre 
deputa·do pela Bahia, cujos talentos, cuj.a illuMração S. Ex. reconhe-
ce, queria nullificaT o ares.to do Supremo Tribunal Federal, por meio 
de uma indicação, apresentada á ·Consideração ·do Parlamento. 

Já fiz sentir, Sr. P lresidente, que quem póde o mais, póde o me-
nos, póde decretar .o e.stado de sitio, ·quem póde tomaT contas ao Vice-
Pre.sidente da. Republiea, quem, achando-se reunido, tem pela Constitui-
ção a faculdade privat iva de tusar desta attribuição constitucional, si 
não póde dirigir ao V!ice-•Pre~idente da Republica, convidando-o por 
delicadeza a ·cumprir seus deve.res; não sei qual outra attitude ·deva ter 
o Congresso Nacional nas circmmstancias de que se trata. 

O SR. BEVILAQUA - Decretando 1leis. 
O SR. FoNsEC.A, HERMES - Eu j á disse que o. Congresso não póde 

decretar leis ad h;pc, o Oongvesso não póde decretar uma lei ·de ex-
cepção, tanto mais que V. Ex. sabe ·que a nossa Constituição dá ao 
Poder Executiv-o os meios em circumstancias extraordinarias de lan .. 
çar mão de medidas de· repress•ão. 

Basta conhecer-se a lguma cousa de hermeneutica jurídica para 
saber que medidas de repress40 são medidas de policia mais ou me-
nos violentas e energicas, .segundo as circumstancias que ·as exigem. 

Ora, 'Sr . Piresidente, admittida a grave commoção intestina, desde 
que o Vice-Presidente da RepubliC'a tinha, por meio destas medidas 
policiae.s, reprimido essa manifestação contra a fónna l"epublicana -ou 
contra o .seu governo, como queirais entender; desde que, "Sr. Presi-
dente, esta.s medidas smtiram seus effeitos, visto como S. Ex. ·dentro 
em pouco asseverava a:o paiz qµe a ordem se tinha restabelecido e esta-
vam Te.stauradas todas .as garantias; devem ou não cessar essas medi-
d ais ·de repressão. ? De.vem-n'o por força de sua propria expressão, pois, 
do contrario, ellas deixariam de ser medidas de repressão e seriam uma 
punição infligida a crimino.sos, e o Vice-Presidente da Republica não 
tem pela Constituição o diTeito de punir. (Apo~a;~os.) 

Sr. Presidente, o honrado relator da commissão, contestando a 
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curialidade ·da indicação, isto é, a inanidaide della, por ,ser contraria ao 
regímen que nós estabelecemos, está em desaccordo manifesto, não só 
com ·a Oonstituição, mas ain·da com o· h'.onr111do ·,ie•(J)der da maioria e 
com o actual Minis<tro da,s Relações Exteriores. ·Ambo.s ainda na sessão ' 
transacta, todos o.s dias invocavam a doutrina do ·art. 35 da Constitui-
ção e os precedentes historicos, não como o uso .do parlamentarismo, 
mas como o cumprimento do dever ·de fiscalisar os actos do Governo 
e chamal-o á ordem, quando della exorbitavam. 

·No Tuso ·desta faculdade constitucional, e estabelecido o nosso pro-
posito de avocar .ao Con,gresso os seus direitos, offerecemos essa indi-
cação. E isso porque a minoria julgou que não tinha outro meio,, não 
dispunha ·de outro 1·ecurso para fazer valer ·as prerogativas daquelles 
que vêem postergado,s o!s seus direitos civi·s que nem ao menos podem 
ver quotidianamente seus, parentes e amigos. 

Dep1ois ·de S. Ex. haver estabelecido que o papel da minoria não 
era este, mas devia ser outro, propondo um projecto de lei, procurou 
estabelecer a distincção entre estado de .sitio e lei marcial; e por essa 
occasião S. Ex . dis,se que o honrado .deputado por Minas Geraes, 

. representante illustre da minoria no seio da Commissão de Legislação 
e Justiça, se tinha agarrado a teias de aranhas para fazer passar por 
procedente a sua argumentação·; e que o eno que nós reputavamos 
grave, de confundir a Commissão o e.stwdo1 de sitio com a. lei mar-
cial, esse erro para :S. Ex. parecia muito mais grave de que o de t:ra-
ducção apontado por um mestre-escola de ferula em punho, pelas co-
lumna,s d'O P,aiz. Quem me dera, Sr. P:residente, me favorecesse a com_. 
petencia desse mestre-escola; quem me dera poder vir nesta tribuna 
deduzir esses princípios profundamente scientificos de direito publico 
e constitucional, de logica e jurisprudencia, ·que, como de fonte inexgoc. 
tavel, brotam daquelle ce1,ebro privilegi•ado . ( Apoiudo~ . ) F,oi elle que, 
quando a nação toda attonita guardava o silen,cio impo·sto pelo terror, 
foi esse estadista emerito,. 1Sr. Presidente, quem das injustiças fe-
<le1·aes foi pedir não a reparação, poTque essa só ,será necessaria depois 
de julgado o estado de ,sitio pelo P.oder Legislativo, mas a ga'l'antia 
do direito, a giarantia da liber.dwde, da segurança individual que, na 
phrase de Benjamin Constant, nãü póde ser posta á margem pelo 
despota contra aquelles que lhe são suspeitos.; porque em tal ca,so 
é a nação inteira que se avilta, é o paiz inteiro, que se degraida. 

Não sei em que batel procura acoutar-se o ~OVel'nO no meio des-
sas teilljpestaides que creou em t01110 de si. De um lado vemos um 
grupo legalista acclama.r que o estado marcial não ·é o estado de sitio; 
de outro lado vemos outro grupo legalista sustentando t'otlis virribws 
que o estado de sitio é o e.sitatlo marcial. Na outra Casa do Congresso 
o honrndo Senwdor por S . Paulo, cuja competencia jurídica não póde 
ser posta em duvida, aquelle que teve uma responsabilid:ade e11orm~ 
na fundação ·do regímen, a:quelle que, com seu,s companheiros de go-
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vemo, foi como que o mentor a guiar os primeii,os passos vacillantes 
da uascente Republica, o 1honrado ·Senador por S. Paulo, aquelle mes-
mo que na discussão aberta no seio d-0 Go·verno Provisorio 'teve ·o·cca-
sião de manifestar as luzes e -0 brilhanti,smo ,do seu talento, discutindo 
esta materia, S . Ex. que tantas reformas fez, '8 . Ex. que remodelou 
a 11o·ssa jurisprndencia. 

S . Ex . no Senado, segundo se lê no extracto {lo seu discurso, diz 
"que mal e errados andam aquel1es que confundem 'ª lei m·a.rcial com 
o estad·o ·de siücl"' . 

O estado de sitio, ,diz elle, é uma lei intermediaria entre o est·ado 
de guerra e -0 estado de paz. . 

:Pois bem, Sr. ·Presidente, ·é dahi ·que quero partir para destruir 
completamente os precedentes historicos que S . Ex. -0 nobrn relator da 
Commissã-0 invocou para justificar uma causa má . 

Não precisaV'a dizer, ·S;r. Presidente, á Oamara dos 1Srs. Depu-
ta.dos que é necessario libertar a,s victimas ,da prepotencia.; não preci-
sava ·dizer ·que ·os Story, ·a,s Tücqueville, os histOTia·dores e juriscon-
sultos, publicistas e oonstitucionalistas americanos e francezes, toido·s 
discutem e ensinam, uns, porém abraçam a doutrina do mal, do con-
SeTvatorismo retrogrado e outro.s prégam doutrinas liberúmas; não 
precisava, Sr . Presidwte, vi11 dizer a esta O.amara que ·o honrado 
rnlaltm d:a Oommissã·o e&0olheu os mais atrazados, o:s ·que constituem 
a escola do tenor . 

Assim é que vae S. Ex . buscar na lei franceza de 1848, um pre-
{)edente para a nossa h istoria pplitica; essa lei que foi elabora.da quan-
do no,s horizontes da patria fr11nceza ,se apagaram os raci.os d;as liber-
dwdes, ·quando os interesses ·democraticos eram suffocados pelos interes-
ses bonapartistas, ·quando Luiz Napoleão se fazia eleger como p1·ecur-
sor da res,tauração monarchica. 

Entretanto, S. Ex . não .se recorda, ·que, na se,ssão. memoravel de 
19 de Ago.&to ·de 1848, J ul,es G11évy fazia um importantíssimo discurso 
ao lado dos republicanos .combatendo a.quelles que queriam 0om e.ssa 
lei impor ao governo francez o mais decidido ·despotismo. 

Ao lado daquelles que combati:am pela lei marcial não estavam 
os republicanos, .e esses que S, · Ex. abraça,, esquecerrdo esse talento 
predestinado, es~sa alma democr11tica e patriotica ·de Jules Grévy. 

S. Ex. vae buscar ainda a lei de 1848, sem se recordar que nessa 
época, como em. 1814 e 1830, a Constituição franceza registrara a 
faculd'.ade da decretação do estado de sitio, e como lei subsidiaria se 
fez promulgar a lei marcial . E' que na França creavam-se tribunaes 
militares, como oonsequencia do estado de sitio, mas, nos casos nor-
maes, nã·o podiam sinão militares ser sujeitos, a esses jui.zes especiaes. 

Em 2 de Abril de 1878, .Sr, Presidente, er.a promulgada a lei que 
contrasta ás theorias da nobre commissão. V. Ex . e a Camara co-
nhecem essa disposição do codi~o francez, uma lei liberrima, adean-
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tadissima, de accord'o com os progressos liber.aes do nosso seculo, que 
determina que só em circumstancia.s muito especiaes o E xecutivo podia 
decretar o estaido· ·de 1sitio•; mas, decretando elie, diz o art. 2° da lei, de 
pleno direito as Camaras se Teuniriam dentro ·de quarenta e oito horas. 
No caso de dissolução, quando não pudessem reunir-se imme·diatamen- .1 -
te, no art. 3° o legisla.c1o:r prescreve ·que em caso nenhum o P ·oder 
Executivo poderia d ecretar o est ado de sitio, e, si o decretasse, excep-
cionalmente, ·no ·cas10 ·de guerra ou inva-são estrangeira, devia imm0dia-
tamente providenciar pai-a que se procedes.se á eleição em todo paiz e 
o Congresso tomasse conhecimento do seu acto. 

V:êde mais, ·senhores da maioria, ·que, na França, que foi invo-
cada pelo illustre relato:r ·da Commissão como exemplo, para ,sus·tentar 
doutrinas de .subversão política, a lei declara que o Congresso N.acio-
nal, independentemente de qualquer manifestação do Executivo,. tem 
a faculdade de tomar conhecimento do estado de sitio .suspendendo-o 
imme·diatamente. ' 

Ora, Sr. Presidente, dos principios estabelecidos na lei franceza 
de 1878 .o ·que decorre é que o legi.slador desse 1p1ovo, que tanto ama a li-
berdade, tinha em mente evitar que sob o. pretexto ·de uma conspira-
ção, de uma .sedição, ·ou de .qualquer arruaça, o Executivo victima.sse 
aquelles que lh'.e eram .suspeito.s e sobre elles exercesse o sentim,ento 
mesquinho de .seus .odios e vinganças. Que o Executivo, •a ,pretexto de 
reprimir excessos, punisse inimigos pessoaes, sacrificas.se innocente.s ' 
em satisfação ào ,seu rancor .apavora·do. 

1Vê-,se, portanto, 1S1r. ·P.residente, que, além das <lelimitações tra-
çadas ao Poder Executivo, havia ainda essa circumstancia especialís-
sima com a qual o legislador francez vinha garantir os inimigos do 
Chefe do Estado contra as suas ciladas infames e miseraveis, filhas 
da sua prepotencia. 

Foi ainda o ilhLBtre :relator d.a Commissão á Inglaterra e aos Es· 
tados Unidos 'do Norte buscar diversos accordãos ·de tabelliães garantin... 
do ao Executivo o uso e abuso dessas medidas, relembrando o facto de 
haverem morrido nos carceres presos que tinham, cahido no esqueci-
mento do~ poderns publicas e do povo aterrorisado. 

Mas, foi 18. Ex. infeliz, Sr. Plresidente, pois .que não quiz com-
prehender que essas allegações colhem contra .si , que es,se facto alta-
mente ·deshumano e cruel acode a favor da minoria. 

Si é verdade qu1e .alguns presos morreram no abandono e no es-
quecimento, com a suspensão do haber:vs~corpU8, é que não houve um 
Congresso digno que, conscio dos .seus direitos e ·deveres, fosse dizer 
ao Poder Executivo: libertae as victimas de vossa prepotencia, que 
ellas hoje são o penhor sagradb da ,soberania do Congiresso Nacional. 
(A poiiados, m'{Wito bem.) 

Esses facto·s, Sr. Presidiente, em má hora revivido.s pelo illustre 
l'ela'tor da Oommissão, clesenrolam-ise em épocas tenebro.sas, de incan-



-64-

descencia politica, de lutas fratricidas, que não podem oor de boa fé 
equip·arrucfos ás no;ssas circumstan<iias :rrresologioa:s; e tanto não o po .... 
dem ser, Sr. Presidente, que mesmo no· seio da maioria desta Camara 
e por um d-os .seus mais ·distinctos memb1·-0.s, p.or um dos democratas 
mais sinceros, foi apresentrudo um projecto de lei marcial que venha 
regular o sitio consagrado no nosso codigo político. 

Na Inglaterra -0 que é que viamas no tempo em que .as garantias 
individuaes eram um mytho, eram um problema ? 

Viamns ·a guerra 'COm a França e em todas .a,s .suas localidades já 
creado.s •os grupos dos jacobinistas, idéas emigradas da propria Fran-
ça, jacobinfrmo que era como que um espectro que se ·apresentava ·dean-
te de tod'os os homens políticos que se celeibrisaram nesses tempos omi-
nosos para a liberc:Lade . 

E$se jacobinismo tão temível era e tão temido que, quando Jeffer .. 
son fôra investido .do alto cargo de Ministro Plenipotenciario e Envia_ 
do Extraor•dinario para Pariz, Washington lhe escrnveu uma carta 
que ainda hoje rnpresenta um verdadeir·o programma político, e con-+ 
tém menos conselho de amigo do que conselho .de verdadeiro vidente. 

Nesse documento historico o grande fundador da Republica Ame-
ricana a.conselhava a J e.fferson que se acautelasse contra -os arrasta-
mentos revolucionarios da frança, co'Il.tra ·O j•aiC'Obinismo,. qu,e era 
o maior inimigo do progres~o e que por si ·só · era c·apaz de retardar· 
de mui:tos anno,s o .advento d;i, Tepublica universal, unica fórma; de go-
verno digna de povos civili,sados, ·aspiração unica dos idolatras do bem. 

Era contra o jac.obinismo que se levanta:va a opinião da Ingla-
terra, nesse peri•odo em que o sangue corria pelas rnas e a invasão 
estTangeira trazia o ,panico e o terror. 

·Natura! era e.atão, Sr . Presidente, que se toma;ssem essas meidi-
das de excepção violentas e qµe, como meio de acção. efficaz, inspii·as.se· 
a lei marcial. Nos Estados Unidos do lN10Tte, quando cada cidadão era 
um soldad-0, e quando não havia um palmo do sólo americano que não· 
fosse um campo de batalha, ·que não fosse theatro de lutas terriveis. 
entre irmãos; onde havia rp:ilhões e milhões ·de homens em arma;s 
bem se explica que. só dominasse o regimen militaT cTeado pela lei 
maTcial. 

'Dizei-me, senhoTies, si as .condições excepcionae,s em que se achava 
este paiz quando alli se suspendeu a garantia de hJoheJast-corpu.s, se po-
dem ·comparar a uma manifef'!tação de rua a que e:stultamente se attri-
bue um perigo imminente par.a a Republica pela grave commoção in-
testina! 

Qwando, ·Sr. Presidente, paTa o pTimeiro tribunal do Es·ta..do re-
QOl'l'eu esse grande patriota, esse coração tão grande, como grande é· 
a sua competencia juridica, em beneficio dos desterr.ado.s que tinham 
sido abandonados, houve, Si·. · Presidente, quem no seio daquella au-
gusta cOl'pornção perguntasse : ainda quando nós •outros podessemos, 
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.ionceder o haheas-corp'ns, quaes eram o·s meios, quaes .as rncursos ma~ 
teriaes que havia para fazer o Governo cumprir o seu deV'er? 

Parece que o honrado Procurador Geral da Republica quiz ce-
lebrisar ainda mais .a phrase expressiva de Taney na America do 
N ort.e; e eis, senhores, debaixo ·de que liberdade de julgar agem os 
noosos juízes. 

E' que el1es vêm que se invade impunemente ·o ·sacraTÍo da sobe-
rania nacional, que se desterram Senado·res e Deputados; quando vêm 
arran<Jados os bordados dos generaes, conquistados com gloria e denodo 
quando vêm quebradas as pennas scintillantes do jornalismo, emude-
cida a palavra eloquente dos propagandistas republicanos, quando vêm 
esses que representam a egide da lei, dest.errados para regiões mortí-
feras do Amazonas. 

O SR. MoRAEs BARROS - Parece que estamos a 4 de N ovambro 
( Oruzam--se divemos apartes.) 

O SR. FoNsEOA HERMES - Pare.ce que estamos a 4 de novembro, 
data que quizera tambem que ~e apagasse das paginas da nosqa his-
toria! 

O honrado Deputado que me honra com seu aparte sabe perfeita-
mente qué eu, republicano como S. Ex., não podia approvar o golpe 
de E sta.do; mas tambem, republican.a, corre-me o dever de votar contra 
a moção de 21 de janeiro, porq11e ella vinha conferir ao Poder Exe-
cutivo faculdades que nem mesmo tinha o Poder Legislativo. 

Dessa moção inconstitucional usou a argucia d·o Vioe-Presidente 
da Republica. E lle, qm· não encontrava disposiçã o de lei em que se 
pude8se basear para rasgar as patentes dos seus irmãos de armas, 
veiu valer-se dos poderei' extraordinarios conferidos pela moçã.a, a 
qual rE:presentH a abdicação pelo Ü'.:ngresso da dignidacl€i nadonal, 
para dar pasto á sua sanha de odios e vinganças. 

Sr. Presidente, com os argumentos da propria maioria, invocando, 
não as doutrinas retrogrndas e inapplicaveis (' Jn nosso meio social, 
sem procurar nos alfarrabios dos constitucionalistas americanos· ou 
inglezes. sem o trabalh0 de colher aqui e acolá exemphs de absolutismo 
e crueldade. vou procurar no ex-ministro da Justiça, o Sr . Senador 
por S. Paulo, argumentaçã.o para opp o,r aos discursos, aliás erudito.s 
e fa.cnnd.os da honrada maiorio,. 

O honrado relator da commissão conclue sua exposição, dizendo 
que, quando não fossem validos todos os argumentos produzidos por 
S. Ex .. quando não tivesse discutido de modo a provar a in 'midade 
dos arg-nmento.s da minoria. bas i·ava declarar que era inopportun 1. a 
intervenção ·do Poder Judiciario para que a Camara fixasse sobre 
essa inclicaçã0 silencio tumular. 

Si. t>s chccionarios não ernim. si a hermeneutica iuridica não é 
um my1ho p ara S. Ex., lhe peço que diga o que significa múlidia de 
repressão? Não vae nisso o intui.to de querer dar lições aos mestres. 
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Cessado -0 esta:do de sitio e perante a existencia de um crime, si crime 
h'a, o poder competente para julgal--0 é .o Judiciario. Si -0 P ;oder Judi-
ciario, ·quando ha crime, não in tervem -0u não . julga, neste caso o 
melhor é fecharem-se as po_rtas dos · tribunaes ;_ rasgarem-se as tog!(s 
:d-0s juízes e nullificar~se a Justiça. -Como d1zer-se que o Poder . Judi-
ciario nesse caso não póde intervir? . , , 

O SR. BEVILAQUA. - Foi elle que sabiamente declarou. 
O SR. FONsEOA HERMES - Não 1 houve manifiestaÇão do P\óder 

Legiilativo. Mas que tem o ·P-0der Legislativo com o crime dos des--
terriados políticos? Que tem -0 P .oder Legislativo com a prova ·do 
crime que lhes é imputado sinão para firmar apenas o seú veredli1cturm 
sobre o acto do Poder Executivo? N a:da, absolutamente náda, pdrque 
a Caro.ara dos Deputados e o Senado Federal não representam o Poder 
J udiciario para julgar crimes; constituem um tribunal politico que. 
julga dos actos ~do Vice-Presidente da Republica, para- approvar ou 
suspender o sitio por elle decreta<l.o em sua ausencia. 

Já deviam ter compai·ecido essas victimas da prepotencia de um 
homem e do d•espotismo de uma maioria, perante o 'tribunal commum, 
uma vez que .essa imputação ·criminosa não está na alçada, pelà nossa 
?on~tituiç~o, dos tribuna~s rqilitare_s. O estado de sitio não equiv·afo 
a lei marcial, como perfeitam1:mte d1sse o· Sr. Campos Salles em oppo-
sição á dout rina do fü·. Alcin\io Guanabara. · 

O Vice-Presidente da Republica decreta o estado de sitio nà 
au sencia do Congresso. Reunic1o este, a elle deve prestar contas exactas 
de seu acto; entretanto, ainqa esperamas que o Sr. Vice-Pre.sidente 
da Repuhlica se inspire no cumprimento desse dever, apezar de insti-
gado por moções, discursos e solicitações, a que S. Ex. não cede. 

Examinadas as provas, 1>i são provas esse amontoado de inver .. 
dadeB, falho, incompleto, anti_-juridico e draconiano, supponhamos 
que houve de facto algum movimento revolucionario, alguma tentativa 
de deposiç_ão dos poderes publicos, o Congresso Nacional pelas provas 
offerecidas entendeu que o Vice~Presidente <la Republica tomou a 
nuvem por Juno, approvou e d·~cretou o estado de sitio sem razão 
plausiv~l, quando uma simplí:ls repressão policial era muito bastante 
para terminar o incidente revolucionario. 

O Congresso Nacional e~am1nando conclue reprovand:i o a,cto do 
Vice-Presidente da Republicif. 

Diz o nobre Deputa:do 4•a maiona: reprovado o. a,cto do Vice~ 
Presidente da Republica. cess11m todos o.s effeitos; cessando os effoitos 
implicitamente estão soltos e absoI-vidDs independentemente de pro-
cesso os desterrados e presos politicoH. Mas, ,pergunto eu: · si realmente 
hav,ía uma tentativa de revolta, si havia pequenos crimes que, não 
chegaram a sedição ou cons.piração, mas crimes policiaes, dizei-me, 
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Sr . . Presidente, si cabe ;ou não ao Poder Juc1iciario punir estes crimes 
commuris ~ ' · ' 

Supponhamos que o. Congresso, estudando os documento.s forne-
cidos pelo Poder Executivo, chega á conclusão de que a medida foi 
correcta; nella concorreram requisitos legaes, ma:s, examinando os 
outros documentos, notl!- que entre os apanhados pelas medidas de 
excepção alguns ha que são muito criminosos, outros menos e final-
mente outros que não o são em absoluto, como se dá no caso que 
discutimos~ 

O Congresso tem ou não. de approvar o acto do Viee-P:re~idente 
· da Republica? 

Mas ha inconvenientes entre alguns criminosos que estão sof-
frendo illegal . e injustamente~ 

Necessariamente <!abe a intervenção do Poder Judiciario para 
julgar destes criminosos. 

Tanto mais é justificavel a minha argumentaçlio quanto é certo 
que nas medidas de repressão S. Ex. usou de gradação na severidade, 
e é assim que houve desterrados para logares onde só lhes é dado 
esperar a morte, apqs os mais torturo_sos supplicios; outro.s houve 
enviados par11 lagares meno.s insa lubres e para outro.s, finalmente, 
se rea~rv~ram paragens onde certas commodidades materiaes são mais 
ac•cess1 veis. 

·Ainda mais, Sr. Presidente, estão na fortalez·a da Lage alguns, 
outros na de Santa Cruz, na de S. João e outros em Villegaignon. , 

Digam-me os no·bres Deputados que têm visitado estas fortalezas: 
si ha ou não razões para que ·a umllis prefiram-se ·outrfüs? Ha ou não 
ha grada.ção na medida de represi)_ão ' para esses pretensos culpados? 

E' que o Vice-Presidente da Republica, não designando logares 
onde suas victim.as tivessem uma certa commodidiede que não é negada 
sequer aos condem.nados políticos em todos os paizes civilisados, é que ' 
S. Ex., repito, toma medidas de repres.são por sentença condemna-
toria, que em suas attribuições não está em decretar. 

Para que immunidades para quem não é passive] de uma medida 
temporaria de repressão, mas de uma explosão de odio.s, de vingança, 
de terrqr e de apêgo ao poder? 

O SR. BEVIL.A.QUA - Não apoiado; V. Ex. é tão optimista para 
outras cousas .. 

O SR. FoNsEcA HERMES - Peço a V. Ex. que me declare quae:'l 
são estas cousas. 

Quando 3iS tiver declarado, responderei a V. Ex. 
O SR. BEVILAQUA dá um aparte. 
O SR. FoNsEcA HERMES - Urna vez que está prova·do á evidirn-

ci.a que, na opinião do Vice-Presidente da Republica, e da maioria 
desta Camara, ha criminosos, e, na opinião da minoria, ha victimaa 
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innocentes, dizei-me: quem póde julgar desses crimes, quem pôde jul-
gar dessa innocencia senão os tribunaes ju:diciaes? 

Negar a esses individuos o Poder J udiciario para julgal-os, é 
irujeitar-nos ao dominio daquil1o que tanto receiava Tocqueville, o 
dominio do despotismo das maiorias, mais para temer do que o des-
potismo de um tyranno, porqui~ muitas vezes por interesses partida-
rios, para fazerem vingar a sua opinião e a sua politica individual 
nos seus Esta.dos, fazem preponderar a sua vontade, mo1dando por ella 
a acção do Poder Executivo. Mas e.ssas maiorias muitas vezes es·que-
cem-se de que, procedendo assim, ellas estão aquecendo no seio uma 
vibora traiçoeira, estão alimentando um despotismo, de que talvez 
mais tarde sejam ellas proprias as victimas. ' 

Sr. Presidente, si eu tivesse ·a certeza de que na maioria domina 
a fé, o sentimento do amor <la ordem e da liberdaide; si eu pudesoo 
adquirir a certeza de que SS. EEx. não procuravam simplesmente • 
fa~to de garantir a estabilidade dos homens que nos governam, mas 
do regimen ·que nos deve gove1'll.'.lr; eu, certamente, poderia declarar 
á Camara e ao paiz que a indicação da minoria seria suffragada una-
nimemente. 

Mas, infelizmente, vemos 1 q11e a Republica ineipiente tem-se 
transviado bastante das normas que lhe deviam ser traçadas; tanto 
assim que f> ainda o honrado Senador por S. Paulo, é ainda o minfatro 
da Justiça do Governo Provisorio que veiu dizer no seu discur.so de 
ante-hontem que não temos Repnblica; si eu quizesse cor!1prehender, 
por um edorço sobrehumano, que o intuito da maioria era garanti:r 
a estabilidade da ordem,. a estabilidade da Republica, mas do modo 
que os grandes e humanitarios escriptores o prégam, isto é, como o 
governo do bem, o governo da fraternidade, da igualdade, do justo l"l 
do honesto; certamente eu acreditaril!- que dentro d.e pouco estariam 
restituidos á sociedade, não peh porta estreita da amnistia, que traj; 
no seu bojo a absolvição dos crimes commettidos pelo excesso do Poder 
Executivo, mas pela porta franca e aberta do julgamento no juizo 
commum, e é isso tão sómente o <]Ue quer a minoria e assim vos pede, 
porque é de mister que conservemos intactas as nossas glorias nacio-
naes, que não apaguemos das paginas da nossa historia os nomes glo· 
riosos dos nossos mais illustres pa trictas. 

Perorando, permitti, .Srs. Deputados, que eu pergunte ao honrado 
ministro das Relações Exteriores: - que fizestes do vosso . passado, 
desta RP.publica que prégastes? 

Não vêdes que estão em caminho do exílio, ás portas da morte, 
vossos companheiros de armas, cnj 1.S cicatrizes .são o certificado de 
actos de heroísmo de victorias alcançadas, não nas ruas do Rio de 
Janeiro. não no palacio de Itamaraty, nem nas secretarias de Estado, 
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mas nessas plagas ignotas onde defenderam nosso estandarte ma-0ulado 
por mãos de inimigos audazes? 

Não vêdes que vão no caminho da morte esses que na quilh:a 
dos aríetes marítimos, luctando com a furia dos elementos, lá iam 
oocalar as ·amuradas das fortalezas para arrancar o pavilhão inimigo 
e implantar o estandarte auri-verde, que repTesentava a victoria e a 
integridade nacional? 

Vêde bem que tambem aqueiiles que ·comvosco obtiveram pelo seu 
talento 0 apüdões cadeiras no magist~rio, cultores da sciencia. de 
Hyppocrates, jurisconsultos que defendiam a liberdade e o direito, 
propagandistas republicanos que vinham procurar no acto revolucio-
nario de 23 de novembro a reivindicação dos seus direitos, suffocados 
pelo golpe de Estado de 3 de ::.10vembro, todos esses são viotimas da 
vingança, são mandados para o exílio. 

Vêde bem que a 3 de outubro suffocava-.se a imprensa, mas a 23 
desterravam-se jornalistas para não manifestaTem o seu pensam~nto. 
(Muito bem!) 

O que é mais, Sr. Pre.sidente, é que entre ·estes jornalistas hav~a 
um que já tinha tido a consagração do mundo europeu; um que tinha 
sido compamdo por Magalhães J~ima a Lincoln e que empenhara 
toda a eloquencia de sua palavra inspirada para apagar da nossa 
historia social a mancha da escravidão. 

l,ambrae-vns que a esse já chamastes ÍTmão e publicam.ente o 
consagrastes heróe da liberdade, apostolo do bem e da Republi0a'! 

Lembrae-vos de que entre elles ha pedaços da soberania nacional, 
que vinham nesta casa prégar a palavra do bem, da verdade e da 
justiça, e que representavam um punhado de vontades populares. 
Vêde bem que vós, Poder Executivo, rasgaes diiploma<S de Deputados 
e de Senado·res; mas ·aind·a rasgaes a toga ,de seus juizess ! E ereis vós 
mesmo quem proclamava a soberania e a inviolabilidade do represen-
tante da Nação e fazia a apotheose .ela magistTatiura, ·como· a. g'arantia 
da justiça, do direito e da lei! 

Não consintaes, pelo vosso passado, que da generosidade extrell).I.!. 
doe Srs. membTos da maioria brote este projecto de amnistia, 'p1·ojecto 
contra o qual desde já hypothecQ o meu· voto. 

E assim o declaro porque não posso consentir que cabisbaixos, 
affrontados, entrem no seio desta casa, depois que della sahiram 
erguidos pela confiança popular e pelo :oou patriotismo. Contra elle 
votarei. ainda que fazendo aobrn o meu coração um esforço ingente, 
porque a amnistia será o troco ils. absolvição do governo criminoso. 

Si é verdade que i;e deve ~alvar a liberdade opprimida, deve-se 
tambem salvar a honra e dignidade nacional no nosso coração. Tam-
bem ha alguma oousa de terno que se confunde com as lagrimas 
eeystallisadas em pe1·olas das mães e das esposas desoladas. Taro.hem 
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nos enternecem M supplicas dessas creaturas infantis que aguardam 
a chegada de seus paes, pensando que voltam cobertos de gloria, conio 
voltaram da guerra do Paraguay, ou das lides da liberdade, quando 
elles voltam para o leito da <lôr e da morte sacrificados pela prepo-
tencia do Governo. Mas nós 1a'lltevemos o juizo da historia, que ser·á 
inexoravel. 

Continue o Sr. Floriano, na sua vida ingloria de tyranno, a 
regosijm·-se no meio de todos esi:es destroços., e desse montão de cada-
veres do Soilimões, dos presidios das fortalezas, dos bombardeios e. d'as 
guerras civis. " 

O SR. B]!]VILA.QUA - Do So7imões tambem ~ 
O .SR.. FoNsEcA HERMES - ... que ha de sm:gir algum dia :a m,al-

dição desse po'ro e, então, se apresentará a S. Ex. a Republica; não 
limpida e serena como o surprehendeu na manhã de 15 de novembro, 
mas coberta de luto e clamando vinganç.a. E a posteridade verá que 
a sua dextra indica a· esphynge .fil lente,. sempre incomp:rehensivel do 
chefe actual do Poder Executivo, e com a sinistra ella mostl.'ará á 
historia uma situação politica Tepublicana synthetisada. em tres pala-
vras : traição, angue e tyrannia. (Muito b'em; muito. bem .. O oradJor 
é cumprimentado . ) 

O Sr. 0'1l'J'lcia Piir.es - Sr. Presidente, s'i neste momento ·algum 
Pentimento me domina, faz vibrar o meu coração é, eu vos asseguro, 
o interesse que me inspira a sorte dos nossos concidadífos colhidos pelas 
medidas que tomou o Governo a 10 e 12 de abril. Conto entre elles 
alguns a.os .quaes dedico sincer:a e grata affeição, vejo em muito.s a re-
presentação de inolvidaveis serviços prestados á patria:. (Apoiados). 
O meu co·r ação de amigo e ·de patriota sangra ao vel-os envolvidios em 
tão negros .a-con:tecimentos. 

Oom taes sentimentos, ST. Presidente, minha posição nesta tri-
buna ·será isenta de t.oda paixão; não venho em apt:J<io .do Governo, não 
venho em apoio da oppo.sição. Tomando parte neste debate tenho ·como 
unico fim examinar si pe.rante o nosso direito constitucionfl.l o P .oder 
Executivo item competencia pari,. modificar, aggrava:q:do, attenuando, 
ou ·annullarido os effaitos das medidas toma:das a 10 e 12 de abril, des-
de que o Congresso Nacional avqcou o conhecimento do.s factos, e ini-
ciou o processo para .o julga:mento dos ·actos do Governo, na fórma do 
·ait. 34, § 21 da Constituição; de 2·4 de fevereiro. 

~ntendo, Sr. P.residente, que -0 ponto de discussão deveria ser 
este: procurar saber se o Po·der Executivo tem competencia para fa-
zer aquillo que nós lhe convidailj!Os .a fazer. Deveria ser este o pon:tio 

· de vista sob o qual era indispen~avel esrtudar a in.dicação apresentada 
pelo meu illustrado amigo e companheiro de representação, o Sr. Dr. 
Augusto de '.Freitas. 
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Os illustres deputados que ~ teem empenhaido no debate têm re-
velado profundos conhecimtmtos da historia parlamentar, e princi-
1)almente da historia parlam,entar americana; mas :SiS . EEx. não feri-
ram ainda O verdadeiTO · ponto :da questão. 

1Sr. Presidente, o principio estabelecido na Oo~stituição nós en-
contramos na combinação dos arts. 34 § 21, 48 § 15, e 80'. 

Enumerando ·3Js attribuiçõe,s privativ·as ·do Congresso Federal, diz 
o art. 34, ·§ 11 da Constituição de 24 ·de fevereiro : 

"Declarar em estado. 'de · sitio um .ou mais pon:tos do territorio na-
:cional, na emergencia de aggressão por forças extrangeiras, ou de g1~ave 
oorrwnoçãxJ intestina:." Mas, comó pá'de acontecer que, na .a.usencia do 
Congresso, cujos trab.alho,s são periodicos, haja •alguma invasão es-
traingeÍTa üu graz;.,, o,om'mpçlfo inte.stina; art. 41 § 1.5', que ponh91 
em imminente perigo a patT~a, art. 80 .§ 1°, exercerá o Puder Executi-
vo e.ssa attribuição, e porque nesse casOi elle é .sub.sidiario do Legisla-
tivo, o .seu e'xercicio soffre .as limiJtações do § 1° ns. 1 e 2, e logo qu.e 
for runido o Congresso, o Presidente da Republica lhe l!elatará, moü-
vanido-as, as medidas de excepção que houverem sido tomadas,. caben-
do ao Congresso ·a fa.culd.ade de approvar ou suspender o sitio que hou-
ver sido decla.rado pelo J>,O'der Executivo, ou seus agentes, cit. art . 34 
§ 21, sendo responsaveis pefos abusos oommettidos ais autoridades 
que tenham ordenado taes medidas. Vê-se que a attribuição de decla-
rar .em estado de .sitio qualqu81· ponto do territo·rio é pl'Ívativa do Con-
gresso, que o Exe!Jutivo ·só a' exeroe no.s casos de salvação ,publica, na 
ausencia do Congresso; portanto, desde que o Congresso se reuna, e 
tomw ·conhecimento das medidas emp1"egadas pelo Executivo, cessa 
toda· a •CO·mpetencia do Executiv:o, sua jurisdicção fica preventa. 

O SR. FüNSECA HERMES - Apoi ado. Esta é .a verda.deira doutrina. 
O SR. GARCIA PIIRES - Esta theoria não é nova . Vemol-a consa-

grada em todas as Constituições dos paizes que cogitaram d~ estado 
de siüo., desde 1791, na Fr.ança. 

A mesma Constituição ·de Portugal ' or~anizada sob as inspirações 
do Rei D. Pedro 4°, e 1° Imperado,r do Brasil; principe que nós os 
brasileiros não pudemos conservar por suas ten.dencias a·bsolutistas, 
assim se exprime no § 34 do .ai:t. 145: 
. "Nos casos de ·sedição ou de invasão de inimigo:S, .si a segurança 
do Estado exigir que sejam ·dispens.a;das pQr tempo ·determinado algu- · 
mas, das formalidades que garantem a liberdade individual, o PIO'der Le-
gisVativo poié!Je'rá i4ecre~w por acto especial. Entretanto, si ais Oôrtes 
não estwerem reunikiJalS, e a patrm oo'rrrer imrm~ruente p,eriiqo) o Gover-
no poderá tomar esta ·mesma precaução, como rnJe•Jii;rfa protVis:orix» e 
~ndispensavel, suspendendo'-a desde que cesse a rll,eoess'Vdar1.e urg,ente 
gue a tenha determina·do. 

Deverá em todos o,s cásos ap~se.nt.arr á'S Oôrte:s, logo que estiverem 
reunidas, um relatorio motivado das prisõe.s e outr'as medidas preventi-
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vas que tiver ordenado, e todas as autorida.des encarregadas da axe-
cução dessa ordem serão responsaveis pelos .abusos commettidos." 

A Constituição .argentina, no n. 17 do art. 86, ca.p. 3°, fixando 
as attribuições do Poder Executivo, dispõe: "Declarar em estado de 
sitio um ou mais pontos do territorio da Nação, no caso ·de attaque 
externo, e por prazo limita·do, o.wvind-0 o Sen1a,do. 

Nos casos de CO'mmoção intestina só tem esta faculdade quando 
o Congresso não se acha rnunido, porque é attribuiçtio p1~ivativa de.ste 
corpo. O Presidente só a exerce com as limitações do art. 23." 

Ora, assim é, si a attribuição de declarar em esta·do .de sitio um 
ou mais pontos do territoil'io é privativa do .Congresso, si, nmnindo·..:se 
este, o Ploder Executivo perde toda a sua competencia, que significação 
tem esta indicação, que effeitos p6de produzir f. 

O Poder Executivo declarou em estado de sitio por 72 horas o 
Districto Federal; reunido o Oongress-0, o Vice-Presidente da Repu-
blica, em ,sua mensagem, rela.tal~ os acontB>cimentos e as medi1das que 
adaptou. O Congresso tomou cemhecimento desse relatorio, não con-
siderou a exposição nos termos precisos da Oon.stituição, exigiu as pro-
vas em que .se baseou o Presidente da Republica parn decla-rar o 
estado de sitio . Es.ses documentos foram em origii.nal remettides a·o 

1 Senado, e de lá vieram á nos'sa secretaria. 
O SR. ·SA' ANDRADE - Consta que não vieram os originaes ; mas 

cópias au.thentica·das. 
O SR. GARCIA PIRES - Não faço cabedal disso. Oon~tou-me, não 

vi os documentos. E sse.s docti.mentos, originaes ou cópias authentica-
das, foram confiados á 1-espectiva commissão que, estudando-as, já for-
mulou o .seu parecer: logo, o Oongrlesso Nacional já entrou no conheci-
mento do acto do Governo, já iniciou o processo para o julgamento 
delle, e toda a jurisdicção, e toda a ·competencia do P-0der Executivo 
está suspensa a respeito desses actos. (A po;i.ados.) 

Pergunto a V. Ex., .Sr. Presidente, que resposta deverá dar o 
Vice-Presidente da Republica á Oamara do,s Srs. Deputados, si esta 
indicação fôr approvada? Não nos iremos expõT a receber uma lição do 
P.oder Executivo? Não demonstraremos com esse voto, que ignoramos 
as nüssas attribuições constitlj.cionaes? 

Não entro na questão de 13aber si o Poder J udiciario tem compe-
tencia no caso vertente, no e&tado actual, para julgar o.s incul1'ados, ' 
ou -0s actos do Püder Executivo . 

Creio que é questão que deve ser ventilada quando nos o~cuparmos 
dos actos do Governo . 

Mas, como muito se ten1 fallado sobre i sto, sempre. ·direi que, 
em minha humilde opinião, o Poder J udiciario só não será chamado 
111 exercer a sua acçãio, si o Oongresso. eonceder amnistia aos accusa-
·dos. ( Ap.otia&Js.) · 

Vamos julgar o lado político ·da questão, conhecer da legitimidade 
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da decretação do estado de sitio, :resolver si quando essa medida ex-
cepcional foi decretada havia effectivame·nte grave -commoção intes-
tina, que significasse imminente perigo para a P.atria, si na decreta-
ção das medidas preventivas foi excedida a attribuição que a Consti-
tuição confeTe ao Poder Executivo. 

Não vamos, porém,, .apurar o gráo de l'esponsabilidade ou de cri-
minali·dade dos que foram abrangidos pelas medidas. 

E.ssa é que é a attribuição d-0 Poder J 111diciario. 
Assim, nã·o posso dar -0 meu voto á indicação . 
.O SR. MDiRAES BARROS - O Congresso julga o estado de sitio, de-

creta a amnistia, não convida. · 
O SR. G AROIA Pr:ttES - Diz bem V. Ex. ; o Cong1re.sso não con-

vida, as relações entre os poderes publicos não se exercem por este 
meio. O Poder Executivo tem ·sua esphera de acção; o nosso• deveT é 
velar para que elle não ultrapasse os limites constitucionaes, tendo 
para esse fim o.s meios coercitivos que a mesma Constituição nos con-
fere. 

Temos de julgar o acto, não podemos convidar a que elle proceda 
desta ou daquella fórma. 

, O SR. FoNSEOA HERMES - Si V'.. Ex. diz qu.e este meio não1 é re-
gula:r, que outro indica? 

O SR. GARCIA PrnEs - O nobTe Depuiad-0 quer que lhe indique 
outro meio? 

'Ü unico que conheço regular, de accordo ·com os principios consti-
tu-ciona.es, é o julgamento do acto do Goven10. Dar-se-ha uma das tres 
hypotheses: 

1", o Congres·so approva pura e simplesmente o acto, e os de-
tentos terão ·de responder pernnte o ·Tribunal J udiciario·; 

:2', o Congresso não a.pprova o acto ·do Governo, segue-Se o proces-
so de responsabilidade do Vice-Piresidente. da Republica; e os accusa: 
dos ainda virão responder perante o.1t tribunae.s; 

· 3ª, o Congresso appro,va o acto, e concede a amnistia, e neste 
caso foi tudo lançado em perpetuo esquecimento. 

Não conheço outro meio, pelo que esta discussão poderá pr-0var 
muita erudição dos nobre·s Deputado,s, mas é estel'il, improfi-cua, não 
produzirá resultado algum. 

O SR . .S.A' ANDRADE - Para a situação. anomala em que estamos, 
este é o uni·co meio. 

O '88. PEDRO AMERIOO - O Congresso collocar-se-ha em posição 
falsa, fazendo este -convite. (Ha ouill"o'>'J• apiart~s.) 

10 SR. GARCIA PmEs - A m·gumen:tação de V. Ex. é original. 
O Poder Executivo não é competente para tomar esta deliberação, 

o Congresso nada faz; portanto obrigue <> Congresso que não quer 
cumprir o seu dever, o outro podei· que o cumpra . 
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' Nota Vi . Ex. mais, que irroga uma grave censura não só á maio-

ria, como á minoria. 
O SR. CASSIANO DO N ASOIMEiNT·~ - V. Ex. é solidario comnosco. 
O SR. GARCIA PIRES - O nobre Deputado ar rasta-me para um 

terreno que eu desejava evitar, porque vim a esta tribUJ1a no' pensa-
mento, na firme resolução de manter a maior calma; desde que, como 
disse no começo, o unico sentiment.o que me dominava era o interesse 
que me inspiravam os detento,s. Direi á Oamara o unico ponto em que 
fui solidaTio com o nobre Deputado. 11 

·No dia em que entrei na O.amara apresentaram-me os nobres 
Deputados um requerimento paTa assignar, solicitando do Governo 
os do·cumentos e pl'ovas da conspiração. Assignei e votei o rnquerimen-
to. A Constituiçã•o me fez juiz do acto do Governo, entendi que era 
deficiente o Telatorio ou mensagem do Sr . Víice-P.residente ·da Repu-
blica para a elucidação dos factos . Não fui eu ,só quem assim julgou"º• 
a Carç.ara inteira adoptou o pensamento, divergindo apenas no modo; 
o propl'Ío .Senado assim o entendeu. Votamos todo.s. Mas, peTgunto ao 
nobre Deputado, em que outro acto, 'ª não ser este de uma votação em 
que ,s.e confundiram os votos da maioria e da minoria, fui ooiidario 
com .S. Ex. ·~ 

O SR. CASSIANO DO N ASCI~ENTO - Hei de dizer como e quando 
V. Ex. foi solida rio. 

O SR. GARCIA •PIRES - .A,_cceito a promessa ; mas emquanto não 
chega .a occasião ·de ouvir e.s~a demonstração, prosigo n as .con:iide-
rações que ainda .tenho a fazer. 

Não roe julgo, Sr. Presidente, no direito de pronuncia.r um juizo 
sobre os actos do ·Governo 1anj;es de conheoor os documentos que se 
acham em pode·r da Commissã0. 

E u fazia parte da Camara na se.ssão extraor.dinaria. V. Ex. deve 
recordar-se ·de .que no dla 20 de j aneir·o esta cidade despertou aos 
gritos de Tebellifo do.s preso,s recolhidos á fortaleza de Santa .Cruz. 
Espalhou-se o tenor por toda 'ª cida·de, ,por todas as camadas, e pene-
trou nesta e na outra Casa do· Congresso . (Apowdos .) . · , 

Na noite desse dia reunimo-n9s, nós que sustentavamos o Governo, 
nesta mesma ,sala, e depois de profundo estudo da situação, · resolve-
mos sUispender as nossas sessões, ainda que trabalhos urgentes e de 
maxima importancia pedissem solução final. ( Tro,cam.JSe wwitos apar-
~~) ' 

O Sn. GARCIA Pnms - No d'ia 21 o illustre Deputwdo, !O Sr. Ser-
zedello, apresentou á Camara a sua moção. Devo lembrar aos nobres 
f>eprutados ·que até ao dia 20 luqtamo.s com grandes difficu1ld:ades pa:ria 
conseguirmos as votações de materias indispensaveis·, porque <Js nobres 
Deputa·dos rEJtiravam-se dais bancadas par:a que não houvesse .o nume-
ro exigi<l<J pelo regimento. Tulcordo-me de ter ouvido <lo illustre Sr. 
Joaé Mariano que esse era um 11ecurso parlamentar. Entretanto, apre-



75 -

sentaida a moção, embora .impugnada pefo nobre Deputa.do O• ·Sr. Sea-
bra, a minoria permaneceu nó recinto e fez numero para a votação. 

A votação foi nominal, e della se vê que Deputad-0s qui) até áquel-
la data votavam contra medidas necessarias á administração, contra 
meios de Governo ... 

O ISR. F-OiNSECA HERMES - Não apoiado; demos •até credito.s illi-
mita.dós. 

O SR. GARCIA PmEs-"-- . . . que .:vl()tavam contra leis de meios . ." . 
O SR. CASSIANO no N ASOIMENT.o - V·otei os creditas supplementa-

res, meno.s o ·que -restabelecia a Legação da .Santa Sé. 
O .SR. GARCIA PIRES - Não estou .discutindo a responsabilidade 

individual; nos corpos collectivos a responsabilidade é de todos. 
Pirosegmind0, votaram essa moção. 
iE' que nós todos, 1Sr. •Pre.sidente, reconhecemo.s no movimento de 

Santa Cruz gravidade excepcional. Não vimo.s alli uma .simples revolta 
de presos, mas um facto ·de alta significação. :Si não fosse tão alta 
a importancia que demos áquelle acontecimento, certamente não sus-
penderíamos -0s nossos trabalhos, deixando-o.s incompletos. (Cruzam-se 
m:uibos apa;rtes.) 

\() .SR. PRESIDENTE - Attenção ! Quem · tem a palavra é o Sr. 
Garcia Pire.s . 

O '8>R. GARCIA PIRES - Nós que v·otamos ess·a moção, nós que as-
sumimos a Tesponsabilidade de interromper a sessão legislativa, nós 
que demos a esse acontecimento proporções tão graves, .seriamos uns 
levianos, si porventura emittissemos qualquer juizo sobre -0.s acto.s pra-
ticados pelo Governo em, virtude dessa moção, antes de estTuc1armos, de 
conhecermos O•S motivos em que se firmou. (A11oiadois; cootestiações 
e aJpwrtes.) 

O 'SR. PRESIDENTE - Attenção- ! 
O SR. GARCIA P:rRES - Dizia eu, que seriamos uns levianos si 

pronuncia:ssemos qualquer pensamento sobre os actos ·de . 10 e 12 de 
abl'il ante-s de estud:armos os motivos desses -actos, desae que; ·Como 
diz o Governo, elles se prendem,' ligam-se intimamenite a-0.s de 20 de 
janeiro, são élos ide uma mesma ca;deia . (A par-tes. ) 

O SR. GARCIA PrnEs-Os rrobres Deputados esiqueceraim-se, talvez, 
d·as palavrag do Hr . . SerzedeUo. Eilas ahi estão nos nossos 'Annaes pata 
dizerem que -quando votamos .aquella moção não considBravamo.s os 
fa:cto.s de Santa Cruz táo -simples como VV. EEx. querem hoje fazer 
crer . 

O Sr . Serzedello dizi·a que aquelles facto.s era.m. a manifestação 
de espíritos irrequietos, de ambições doentias. 

1E os tproprios termos da moção explicam a .sua razão de ser. 
( aµ.i.rtes) ( c.ruZ(l(fn...Se &iv.ersos a,pwrtes enf7r,e os Srs. Fonsecat H 6rrn;es 
e rrw,itos Srs. Der:utados. ) • 

·-
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O SR. FoNSEC.A HERMES - A 21 de janeiro V. Ex. acbia.va..se 
habilitado para julgar assim os acontecimentos; não está hoje? 

O SR. GARCIA PmEs - No dia 20 de janeiro achava-me nesta 
capital, acompanhei os acontecimentos de perto, conhecia o pensa-
mento da população, fui testemunha das suas apprehensões, participei 
dellas. .A 10 de abril achava-me no meu Estado, longe do scenario 
onde se passa1·am os factos, tive delles conhecimento pela imprensa, 
pela imprensa que em um dia elogiiou as medidas do Govemo, e n·o 
dia immediato quebrou o concerto de suas vozes paTa censural-as. 

Não duvido que V . Ex. que aqui per.rganeceu, que se conservou 
no theatro dos acontecimentos, tenha exacto, perfeito conhecimento 
delles, esteja habilitado para exeTcer a grave funcção de julgador. Eu 
não, não posso emittir juizo seguro e. consciencioso. 

Mas dizia, Sr. Presidente, quando fui inteITompido, que os p:ro-
prios termos da moção davam a medida da gravidade da situação, das 
nossas apprehensões, dos nossos temores. 

Dizia essa moção : 
'''A Oamara d-0s Deputados, considerando que já se acham sa.nc-

cionadas a·s leis eleitoral e de responsabilidade, e bem assim a lei de 
meios com que deve a Nação seT govern·ac1a: no presente exercício, 
principaes fins para que foi ponvocada a actual sessão extraordinaria, 
e bem assim, considerando mais· que no período que atravessamos 
necessita o Governo de ser e:q:ergico e prompto em sua a:cção, evitando 
disturbios, prevenindo a anarchia, e reprimindo as ambiçõeis irroquie-
'las daquelles que vivem da exploração e da desorde·m, de modo a asse. 
gurar a confiança e o respeito á lei, espera do Gov·erno em qwe a.tn-
pZamen,te confia, e que se ·sente forte pelo apoio de toda a Nação, o 
emprego de) todo's os mcllios, rnltsmo ois mais enierg-ic,os., ·que ras cireum-
cS tancias ,a.conseihem, :afim de manter a oTdem, punir sevenammte os 
qwe tee1m tenfJado, ou vierem q, tlerntar perturbar a paz e tranquillirla'de 
publicas, Testa·belecer o regim13n verdadeiramente federativo, conspur. 
cado pelo acto de 3 de novembro, e consolidar a Republica." 

O S1t. FoNsEC.A HERMES ·- Julguei tão abfüTda a moçii.o que rne 
retirei do recinto, e não votei. 

O SR. GARCIA PIRES - O dever do Deputado não é este. Si e-0nsi-
derou a moção ·absurda, <leveri11 ter protestado contra dla pela palavra 
e pelo voto. 

O SR. FoNsECA HERMES - Era mais digr10 -retirnr-me . do que 
votar a favor, e .si mais trill'~a tivessem imitado o meu exemplo, a 
moção não tinha vingado. 

O SR. GARCIA PIRES - Ai; palavras do nobre Deputacfo justificam_ 
o que eu dizia; os companiheiros do no.bre Deputado consideraram tão 
graves, tão melindrosas as circumstancias, as condições d,a Republica, 
que não quizeram. imital-o retirando-se do recinto. 
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O SR. FoNSECA HERMES - Não convidei ninguem. 
O SR. GARCIA PIRES - Sr. Presidente, já disse, não posso com 

imparcialidade e criterio emittir meu voto nesta questão antes do 
estudo 1fos documentos. Não voto ·esta m-0ção; porque seria precipita-
ção sem utilidade pratica . 

. E considerando ainda sob um novo ponto de vista; que . mais 
dirootamente affecta a SS. EEx., que sã-0 republicanos historico.s, pro-
pagandistas, do que a mim que venh-0 da monarchia, não voto esta 
moção, porque seria despÍl'-se o Poder Legislativo de attribuições pri-
vativas. füas, para presentear com ellas o Poder Executivo. Que sigiii-
fica este convite do Congresso ao Vice-Presidente da Republica par01 
praticar um acto, que em face dos principias constitucionaes só per-
tence ao {Jongresso? 

O SJL. FONSECA iHERMES - Então V. Ex. está <le ~tccordo 3om-
no.sco em .que o Congresso deve mandar cessar os effeitos do estado 
de sitio? 

O SR. GARCIA PrnE.s - Não estou de accordo. V. Ex. ouviu cantar 
o gallo, mas não soube onde. 

Que significa. este convite ~ir.ão o 1·econh4ªcimento de attribuições 
do Poder Executivo com a mais notavel violação do art. 34 da Consti-
tuição, sinão arrancar-se do Poder Legislativo uma d as suas mais 
importantes, mais graves, mais delicadas funcções? 

E por outro lado, a indicação não irá prevenir o espirita dos juí-
zes, que se devem pronunciar sobre a criminalidade dos accusados? 

Pois então! O Poder Executivo declara que houve uma conspi-
ração, prende e deporta cidadãos, declarando-ás culpados . O Poder 
Legislativo, antes de · tomar conhecimento dos factos, manda submetter 
a julgamento os accusados, não confirma por esse lado implicitamente 
as asserções de Executivo? Não aggrava pelo menos os indicios que 
colheu o E xecutivo, e que o auctorisaram a essas medidas? 

Até este momento os accusados teem contra si unicamente o juizo 
do Poder Executivo; mas .si nós os mandarmos comparecer á bar ra 
do tribunal, póde parecer que confirmamos esse juizo, pôde parecer 
que entendemos que houve grave commoção inbstina da qual foram 
elles os promotores. , 

Quero conservar-me neutro entre o Governo e os pn~s·os, quero 
eonservar o meu animo tranq11illo. D.ão pronuncio juizo que l?JSSa 
de qu:llquer fórma influir no julgamento, antes de conhécer os motivos 
do acto do Governo . 

O SR. SÃ ANDRADE - Depu'<tações approvam . o acto do Governo. 
O Sn. GARCIA PrnEs - Louvsd') Deus. não veio á capita l um 

telegr3rnma meu. Louva<lo Deus a lic;;ão . de 24 de novembro em meu 
Estado foi muito proveitosa e os telegrammas de 3 e 4 de novembro 
não .se Tepetiram. 
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O SR. FONSECA HERMES - Dou parabens a V. Ex. 
O SR. T;BiOM.AZ DELFINo -- Ha outras deputações muito digna.s. 
O SR. GAROIA PIREs-Perdôe-me .o nobre Deputado . .Salvo ·apena·s 

a minha testa,d.a. Não accuso a ninguem. (V arilos apartes interrio·mpem 
o orado1'.) 

O SR. G..IBVI.A PIRES - Dizia eu, Sr. Presidente, que ainda por 
esta razão não pod-ia acceitar .a indicação. Não concorrerei para au-
gmentar ' o numeTo dos accusadores dos meus infelizes concida·dãos. 

Sr. Presidente, 'ª 'Oamara dos Srs. Deputados deve compenetrar-se 
da grande Tesponsabilidade que lhe cabe nos acontecimentos. Deste 
recinto parte a palavra da 01<dern. . 

Ouvi o honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, o .Sr. Cassiano 
do Nascimento, ·dizer, quando apresentou o requerimento, que~ eu tam-
bem as~ignei, que _luctavamos com duas grandes ·crises : a crise política 
e a cnse ec·onom1ca. 

Peço licença a S. Ex. pam dizer-lhe que luctamos apenas com 
·uma crise, a crise politica. (Apoiados.) 

Esta pertuTbação por que passamos em nossa vida econom.ica não 
é outra cousa mais do que a conseqliencia fatal, necessaría, inevitavel 
das cornrnoções e abalos politicos. 

O SR. FONSECA HERMEJS - Â~poiado; desde que o Vice-Presic.i:inte 
da Republica não garantir a tranquillidade, o cambio ha de descer. 

O SR. CASSIANO no. N ASCIM:F:NTo - A crise economica tem in-
tima connexão entre si, eu provarei. 

O Sn, GARCIA PIRES -- Não conteBto essa connexão entre a crise 
politica e as perturbações econornicas, desde que digo que esta.s são 
producto daquellas. Acceitp aiinda o •aparte d;o nobre Deputa.do pelo 
Rio de Janeiro. O Vice-Pr~sidente da Republica deve manter a tran-
quifüdade no ,interior; mas para i sl'.o é necessario que não sejamos 
os primeiros a querermos tirar á ma autorida:de o necessari.o prestigio. 

Dizia eu que essa perj;mba~ão economica era resultado d.a _cri~ 
política. Não soffremos crise e~onomica. ' 

Â Republica que, desde o seu inicio, tem satisfeito com a pro-
verbial pontualidade que attestam as nossas tradições, suas obrigações 
no estrangeiro sem recorrer ao credito, tem regularisado os seus ser-
viços internos, vê desenvolver-se prodigiosamente sua producção., sua 
industria ,. não soffre crise economica. Somos victimas sómente, 
1Sr. Pres~dente, <las más especulações que se manifestam pelas desor-
dens, pelas commoções, .Pelos boatos, por falsos telegrammas·. Somo.s 
victimas da falta de patTiotismo de muitos, e da ambição desregrada. 
Somos victimas dos jogadores da Bolsa. (Apo·iadJos e não apoiados.) 

Convirjamos os nossos l')Sforços para restabelecei' a tranquillidiade 
no interior, estabe1eçamos a harmonia e. a co.ndordia na familia 
bra;sileira, adiemos as nossii:s ·aspirações, esqueçamos essras 1ambições. 



-79-

O Sit. CASSIANO »o N ASO'IMENTO - Os nossos odios, e venha de 
lá o exemplo. 

O S1i. GARCIA PrnEs - A que ve!ll esta interrupção &o :aobre 
Deputado Não empTeguei o pronome na primeira pessoa do plura•l? 
Esqueçamos os nossos odios, sim, cs nossos odios. 

O SR. CASSIANO DO NAS CIMENTO - Mais, que o exemplo vien\llia 
de lá da maioria. 

O SR- GARCIA PmEs - Que insistencia é esta do nobre Deputaâo 
em interromper-me com taes apartes? Não tenho fallrudo desapaixo-
nadamente? 

.Só assim, Sr. Presidente, só á sombra da paz, poderemos fazer 
renascer à vida social, prosperar e fortificar o trabalho, inspirar a 
confiança, reconquistar o abalado credito,. e consolidar as instituições. 

Si a minha voz tive~se algum valor, algum prestigio·, seria esse 
o pedido que em · D!Qme ·da patria dirigi.ria aos nobres Deputados. 

Não voto a indicação, absolutamente não a posso votar, porque 
considero-a inutil, inefficaz, sem resultado pratico. Quando a com-
missão apresentar o seu trabalho, procurarei, na medi'da das minhas 
forças, dar com a m:axima isenção rL minha opinião. Até agora penso 
que toda esta di$cussão é perda lo tempo (apoiados) necessario para 
outras questões da maxima importaucia. E' inutil estarmos a folhear 
escriptores ameTicanos. 

O SB;. ÜASSIANlO DO N°ASOIJ\.>LENT!o - Os cSJCriptoTe:s americanvs 
são citados pelos illustres oradores da maioria. 

O Sn. GARCIA PmEs - Não me refiro a niuguem. 
O Sn. ÜAssuNo no. N ASCIMENTo - V. Ex., ha pouco,. varreu a 

sua testada, nós agora: varremos a nos.sa. 
O S·L{. GARCIA PmEs - V ou concluiT. O meu voto contra esta 

indicação só tem esta significação: considero-a imp-roficua, e sem 
resultado pratico, e si algum resultado provier della será da aliena-
ção de uma attribuição privativa do Poder Legislativo. 

E eu, embora venha •da monarchia, não contribuirei ;nunca para 
o enfraquecimento do elemento democratico. (Muito be1m; muito bern. 
O orador é mwito ciimprirnJentado.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESSÃ•O DE 22 DE JUNHO 

O Sr. Augusto de ·Freitas (pela ordem) - Peço a retirada da 
minha indicação, sobre a qual a commissão de constituiçãci, de legisla-
ção e de justiiça elaboTou o pareC'er n. 7. 

Consnltada, a Oamara não consente na reti.J:ada pedida pelo 
Sr. Augusto de Freitas. 
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O Si~. PRESIDE.L'<TE - Continúia, portanto, a discussão umca do 
parecer n. 7. 

O Sr. Carlos Garcia (pela ordem) - Requer o encerramentü 
da discussão. 
. Prooedendo-se á votação do requerimento de enoerramento, veri-

fica-se terem votado a favor 68 Srs. Deputa.dos e contra 43. 
O Sr. Presidente - Está encerrfJ.da a discussão. Vae-se procedei 

á votação do parecer n. 7. 
O Sr. Angelo Pinheiro {pe.la ordem) - Requer que a 'Votação 

seja nominal. 
Consultada, a Oamara não approva o pedido para a votação 

nomiIJ al. ' 
Em seguida é posto a votos e appro;:ado o parecer n. 7 deste anno, 

da commissão de constituição, d0 legislação e de justiça julgando não 
haver materia para deliberação na indicação para que seja convidado 

o Vice-Presidente da Republica a fazer cessar as 
Votação medidas de excepção tomadas pelo decréto de 12 

de abril. 
O Sr. Cassiano do Nascimento (pela o'!'dem) - Requer \'e:ri-

fi.cação da votação. 
Procedendo-se á verifiçação, reconhece~se terem votado a favo:r 

do parecer n . 7, 68 e co)ltp 43 Sra . Deputados. 
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SENADO FEDERAL 

SES·SÃO DE 16 DE MAIO (1892) 

O Sr. Amaro Cavakant~ - i8r. Presidente ao encetur o.s nos... 
sos traha.lhos ordinarios na presente Sessão Leg~slativa, temais um 
grande dever preliminar, que ,se nos interpõe de uma maneir·a irrecusa-
vel. Acredito mesmo, fazendo inteira justiça aos sentimentos de meus 
honrados collegas, que o cumprimento d.eisse grande dever estará na 
mente e na intenção sin:cera de todos os membros desta Oas·a. 

E' facto notorio·, que quatro Senadores, no.ssos illustres comp·a-
nheiros, distinctos por seus 1serviços da maior relevancia prestados á 
patria, e em especial, á propl'ia fundação e á causa. das instituições 
Tepublicanas, (ia,poiadJo~), se acham impossibilitados do exercido das 
suas funcções, por actos do· Po.deT Executivo, .que, suspendendo-lhes as 
gaTan:tias e as irnmunidades, os· detêm, a uns em longinquo ·desterro, a 
outros, nas prisões do Estado! Entretanto leio no art. 20 da, Constitui-
ção Fedeml, estas palavras, que não precisam de interp:retação (lê) . 

. ·"Os Deputados e os ·Senado:res, desde que tiverem recebid'o :diplo-
ma até á nova eleição, não poedrão sir pri.esos, nem p71o:del'Jd,a,rlJrJ.s crimi-
nalmen.tte, sem prévia lid€i.nça W.e sw,a C1IJll'YIJIJJ.ra, salvo caso de fiagrancia 
em crime inafiançavel. Neste caso .. leva.c1o o proces·so .até a pronuncia 
exclusiv:e, a .autorida.de prnce.ssante remetterá os autos á Oamara res-
pectiva, para resolver sobre a procedencia da accusação, si o accusa-
do não optar peio julgamento immediato ." 

O SR. SALDANHA MARINHO - Esta é que é a regra. (Apioí.adJos.) 
O Sli. AMARO ÜAVALCANTI - O legislador constituinte não co.gi-

tou, .siquel', de casos de excepção. Para mim e, parece-me, para todos 
os hon1J:'a·dos memb1101s ·desta Oasa, 'ª lettra, o espírito, o conteúdo deste 
artigo deve constituir uma realidade permanente, mna giarantia effe-
ctiva; porque não se comprehende ·que cidadãos investidos de um po-
der soberano, possam ficar á mercê e ao arbitrio ·.de um poder estra-
nho (iap:oiados ) ; porque sem a efficacia constante das immunidades. 
constitucionaes, não teremos a p:recis'a independencia 'para cumprir, in-
teira e completamente, toaos os grandes deveres, que nos foram incum-
bidos ,para o bem da Nação. 
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UM SR. SENADOR - Do contrario, amanhã irá o resto ·da oppo-
sição . 

O .SR. AMARO CAVALCANTI - Senhores, si as nossas imrnunidades, 
si o poder publico de que estamos revestidos, não valem, 1siquer, para 
·salvaguardar os direitos ·desta corporação, para garantir, ao menos, a 
liberdade individual de seus membros; é illusoria, sem duvida, a pre-
tenção de nos dizermos representantes do grande Poder Ligislativo Na-
cional (.apoiadof;), ao qual , preferentemente, foi conferido o direito 
supremo ·de julgar os actos e os proprios chefes dos outnos poderes 
publicos. 

Mas, seja como quizerem; o que ·o Senado não póde fazer sem gra-
ve injuria da propria dignidade, e sem abrir largo espaço para as 
mais fundadas censuras, - é mostrnr-se indifferente á sorte dos seus 
companheiTos ( mru,ito b1em ! ) , é vel-os per.seguidos, desterrados, presos 
á ordem de outra autoridade, .sem previa licença sua, nos termos 
da Constituição ! . 

1E o que o Senado <leve faze1· já, é accentuar, antes de qualqúer acto 
seu na ,presente leg~slatura; por um acto solemne, capaz de firmar re-
gra •OU exemplo para o futuro, é: que o Senado da Republica Brasilei-
ra jámais :Se deixará vili;~endia1· de.3lllte dos iactos de força ou de 
prepotencia ·de qualqueT outro poder, consentindo, implicita ou expli-
citamente na annullação (,las prerogativas que a Constituição lhe deu, 
para o inteiro desempenho· da sua alta missão. 

Desculpai-me, senhorns; acho-me summamente entristecido dea.nte 
de tudo que observo. 

O SR. Luiz DELFINO - Apoiado. 
O SR. AMARO ÜAVALCl,.NTI - Guiado, porém, por princ1p10s que 

são essencialmente verdadeiros, deante de um facto .anormal, terrível, 
tremendo, eapaz de constit'qir um prncedente funestíssimo, entendi que 
devia erguer a minha fr.ac11 voz, como de outras .·veze.s, em nome da 
dignidade ·desta Casa, e até mesmo, para evitar que não se diga lá 
fóra, que um espírito menos nobre. já domina esta corporação! ... 

E é neste intuito que vo.s submetto a indicação que pa·sso a ler: 
·Cousi<lerando que os Senadores José de Al-

lndicsção meida :J3arreto, Eduardo W andenkolk, J·oão Soares 
·Neiva e Antonio Pinheiro Guedes se acham priva-

dos de tomar parte nos t1•abalho:s da presente sessão legislativa, di1 
dous primeiros por terem sid:o de.sterrados pa:ra 1ongies paragens do 
Estado .do Amazonas e os qous ultimos por estarem actualmente, .deti-
dos na fortaleza de S . J oãp - ex-vi e no·s termos do decreto, do Po-
der Executivo, de 12 de abTil ultimo; 

Considerando que, mesmo na hypotheise desagradavel de serem 
verdadeiros os fundamentoi;i desse decreto-incumbe, privativamente, ao 
Senado ( art . 20 da Constituição Federal) resolver acer·ca do, procedi_ 
mento criminal que, poTVeIJ.tura. possa caber contra qualquer dos seus 



-85-

membros, como Teqms1to fundamental da propria independencia e di-
gnidade de representantes de um ·dos poderes da Soberania Nacional; 

Considerando ainda que, si o Sena·do viesse a .ser convencido da 
culpabilidade, supposta e imputada pelo Vice-Presidente da Republi-
ca a-0s Senadores destena·dos e detidos, ( arts . 115 § 4ª e 118 do Oodigo 
Penal), a punição daquelles jámais importaTia a perda do cargo de 
Senador; 

Consi·derando, finalmente, que esta .alta corpo:ração não póde, sem 
grande dézaT, mostra1·-:se indiffernnte á sorte dos .seus membros, .nem 
tão pouco, descuidosa sem salvaguardaT os direitos dos mesmos, quando 
forem o.ffendidos por qualquer dos outros poderes publicas, 

Indicamos: 
1.0 Que se officie aos Senadores João Soares Neiva e Dr. Anto-

nio Pinheiro Guedes, detid-0s na fortaleza de· S. João, e •se expeça 
·telegramma o.fficial aos Senadores José de Almeida Barreto e Edual'do 
W.andenlmlk, dester:radns para ü E.sta:do do Amazonas, convidando-os 
'ª vir occupar a,s suas ·cadei:ra.s nos trabalhos da actual sessão·. 

iA ·deliberação, porventura tomada nos term-O·s ora indicados, sej.a, 
sem demora, enviada a.o Vi·ce~·Presi<lente da Republica, para os de-
vid<>B fins ; 

2.0 Que se Tequisite do mesmo Vice-Presidente .a remessa urgente 
de todas as p:rovas (documental e testemunhal) que teve ao .seu alcance, 
para motivaT as medidas de excepção a que recorreu, e que constam do 
decreto n. 791 de 10 ·de abril proximo findo, e do.-.decreto ele 12 deste 
mez, já acim:a referido. 

Senado, 16 de maio ele 1892. - A. Cav.aloanh.-G&iieroso Ma1·-
ques. - Firrwim)o da &ilv•ei;ra. - J.osé E'ern1a11do. - FJ-s'teves J'U!Tlliorr. -
ElytJ'eu Martins . - Braz Oiarrueiro. - Jdsé Pedro i;qe Olivieiim Ga'flvão . 
- Laper. - J. Oaturur!Ja. - TJve-O'<kJneto Smcvo. - Luiz De·Zfitrvo. 
R<»ulino Horn. - Saldan'ha 1Yfü1-inho . 

O SR . .SALDANHA MA!RINHO - Muito bem, meu collega. 
O SR. AMARO 10.A.VALCAN'rI - Cumpri o meu dever. (Mwito bem; 

irm'ifo bem;.) 
Estand-0 apoia.da polo numero d'e a.ssignatums, é posta em dis-

cussão. 

·O Sr. Campos SaUes diz que lhe parece f6r:a de duvida que não 
·ha nesta a·ssembléa quem não se sinta profundamente contristado pelos 
successos que deram em resultado a ausencia forçada de alguns ·dos seus 
illu.stres collegas. 

Fôra inutil, portanto, appellar para os sentimentos de generosi-
dade e bene:v·olencia d-0.s membro·s ·desta Casa . .. 

O .SR. ELYSEU MARTINS - Não é generosidade nem benevolencia, 
é 'justiça. 

O SR. LAPER - E' direito po1itico e,_preSISo. 
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O SR. CAMPO:;; SALLES - . .. para advertil-os de que não devem 
te·r no eE·quecimento os •seus collegas desterrados. 

Ha, entretanto, a reconhecer qne aquelles que impugnam a medida 
que acaba de ser proposta não zelam. meiIJ.OS a digúd.aide e as prero-
gativas '<dos poderes politicos da 'Republica do· ·que os signatarios do 
documento ora em discussão. 

E' commum dizer-.se que todos os cidadãos estão sob a protecção 
da lei que lhes oonfere garantias que preservam a sua liberdade de 
qualquer offensa ~ m,as convém que ao lado ·das gaTantias indiv}duaes o 
Senado não se esqueça que ·se acham tambem .as garantia·s publicas 
qne são as unicas que estabelecem a ordem, .a segurn:nça e a propria 
liberdade individual ... 

O SR. E LYS:EJU MARTINS - Peço .a pabvra. 
O 1SR. CAMPOS SALLES - ... é certo que os membros do PodeT Le-

gilativo teem immunid·ades estabelecidas pela Carta Oonstituáoua1l, 
immunidades á sombra d·as quaes elles· podem exercer livre e soberana-
mente o mandato que receberam do povo; mas é ce1·to tambem que no 
regimen actual o mandato que vem do elemento popular não attingie 
sómente os membros do Poder Legislativo .. Não menos legitímo, não 
menos directo vem da vontrude nacional e do elemento popular o man-
dato ·de que se acha investi<do o depositaria do P.oder E xecutivo; elle 
tambem é orgão da soberani~ popular em virtude mesmo desse man-
dato que lhe é conferi·do dir13ctamente, segundo os preceitos constitu-
cionaes, pelo povo, e tambem exerce uma soberania ·que não pôde ser 
desrespeitada Bem grave pérturbação, .sem sacrifi.cio do indispensavel 
equilíbrio do funccionamentq •dos poderes políticos. 

O SR. SALDA:NHA MARINfIO - Não ha ·~publica sem lei, e o rn-
publican9 que não obedece á lei não é republicano, 

O SR. THEODORETO .SouT.o - Esta -sober ania do Presidente é que 
não coinprehendo·. 

O •SR. CAMPOS SALLES - - ... não ha poder nenhum que não seja 
orgão de uma soberania . .. 

O SR. 1SALDANHA MARlNfIO - Basta um no seu l:imJi.te. 
O SR. THEOJ>ORETO iSouTp - Peço .a palavra. 
O SR. CAMPOS .SALLES -- ... e quem os desconhece, desconhece 01> 

preceitos mais vulgares da Opnstituição. 
O illustre autor da indÍCftção pretendeu .fundamental-a com o art . 

20 da Oonstituição da ·Republica, no qual se d·ispõe que ·OS .SenaJdores 
e Deputaidos investidos de &elj. mandato·, no exercicio deste não podem 
ser presos ou processados, sinão dad-a.s certas circumstancias especiaes . 

-Mas ·O .Serm.do .acha-'.se mn presença de um facto qu.e resultou do 
exel'cicio legitimo ·de um dos poderes da Nação, - .a dete;içã.o o~ afas-
tamento dos membros desta Casa, -aos ·quae.s se refere a mdl'caçao que 
está sobre a Mesa, resultou da decla:r,ação de estwdo de sitio pelo Po-
der Executivo dia Republica . 
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O SR. SALDANHA MARINHO - P'óde desfazer todo o Poder Legis~ 
lativo sómente com ,um .a;cto ;seu; é juiz e ao mesmo tempo, parte. 
( Ap.aiado.~.) 

O ISR. 'ÜAMPos .SAL:q:Es diz que um .(Los eff eitos '~º acto - declare-
ção de estado de 1sitio - é exacta. e positivamente a suspensão de tod"as 
as garantias ,co:n.sti tucionaes. 

Ora, .estabelecido. o confronto entre estes dous preceitos, resulta 
evidentemente que as garantias e immunidades estabelecidás no ,\).rt. 20 
cessaram ,ou deixaram ·de ser effectiv.as em .consequencia do acto pra-
ticado .pelo Pio.der Executivo, fundado no art. sp )•da mesma Constitui-
ção . (Não ralpolllaYJb\s'\.) · ' -

Esta questão de immun}dades relativas aos membros do Corpo 
Legislativo acaba de ser examinada ·de um modo completo perante o~ 
rigores do principio ·do direito nos ultimos acontecime:n.tos que se 
deram na Republica ·A:rgentina . 

Lá, como aqui, alguns membros do Corpo Legislativo foram presos 
e de8'terrados. Levantou-se exactamente a queistã.o que. agora se pre-
tende suggierir nes,te recinto. 

Em discussão brilhante ficou bem ,assentado que a boa <l.~outrin.a 
constitucional é quie, quando não ha restricção expres.s•amente posta em 
preceito con stitucional, não ha garantia que prevaleça depois d!a decla-
1·ação do estado -de, 1sitio. 

O .S.R. ELYSEU MARTINS dá um 1aparte. 
O SR. CAMPOS S.ALLES responde qul:li é perfeitamente i'sso. A.inda 

para exemplo h'a o ·que se acha es1taibelecido no• ·dÍ're11to p;olitico da 
Republica do Chile. Lá, a,brindo excepção ao1 que se esta.befoce em todM 
as outras constitui'ções, se declarou no artigo, julga, 161 'que o estado 
de sitio suspendendo, todas as garantia1s, entretanto não priva os mmu-
bros do Corpo Legislativo de suas1 immunidaides. 

o HR. ELYSEU MARTINS - A. log.ica do sJstema. D.\).da V1ale para 
V. Ex. ' 

UM 1SR SENADOR - E·st'a é a verdadeira theoria. 
O SR. 0.AMPOS 'SALLES e:x;clama : Que logica de &iY.SllJema ! para si, 

o que vale é 'ª logica dos princípios, a boa e· .sã doutrinja. 
'Ã Constituição estabelece no a:rt. '80. que -o estado de ;sitio .suspende 

todas as garantias1 . .Si não abre e.xcepção, ·é ;porque não ha gar,antia 
que de:va exi'stir dentl'o ·do e,st·acfo ,de só.tio . . E' potr e;sta razão qµe se 
~elll: entenJdiJdo. que só lá, ond!e 'ª propria 1Co'!lsti)tuif}ão abre leiXcepção 
ii. regra, é que esse principio póde prevalecer. 

UM 1SR. SENAD'OR (pwrJi 'º Sr. E. Ma;1·trin.s-) - O que V. Ex. sup-
põe ·ser excepção é a regra. . 

O .SR. · CAMPOS .S.11.Lr.,'Es ,diz que _sem duvida; ia1guma. A. exce!J>ção 
'l!eria a;quella que fizesse prev.alecer as immunidades. 

UM SR. SENADOiR - Que esitão nos ·arts. 80 e 20 . 
O SR. ÜA.MPOS 8.ALLES iaccrescenta que o art. 20 estabelece as im-
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munidad.es, assim com.o os outros aTtigos da Constitwição estabelecem 
as garan tia·s individuaes. O art . 20 estabelece garantias especiaes para 
os membro<: 1<lo CoJ:po Legislativo; outros artigos da Corn:itituição es-
tabelecem garantias para a liberda<le individual. Ora, si o argumento dos 
nobres Serradores prevalece, ótand'O o art. 20, sobre a·quillo que está 
disposto no 1u:t. 80, perguntai·á: quae.s são as garantias que devem ficar 
suspensas, porque t!'Jdas estão consignadas na Constituição como as do 
art. 20? Mas si pelo facto de estm·em estas consignadas, não são 
suspensas, pergu:altará ainda: quaes são as garantias ÍD!dividuaes que 
ficam suspenisas? quaes as garantias, que, em virtude do art. 80, devem 
ser suspensa;; após a declaTação do estado de sitio ? 

Já vêem os nobres Senado:res que, " i este argumento serve, serve 
de mais, portanto pecca pela base. ·Si elle, por.ém, prevalece em Telação 
ás im:munidades d{J ÜoTpo Legislativo, então não ha gaTantia alguma 
que possa .seT .suBpensa, em virtude do estaido de sitio. 

Ha a ponderar tambem que a medida proposta pelo nobre Senador, 
importaria uma precipiltação, uma anarchia no proce:sso parlamentar, 
que deve ser adoptado pa:ra o exame e julgamento dos actos do Poder 
Executivo. 

A pro•pria Constituição, d:ando. ao Poder Executivo a faculdade 
excepcional da declarwção do 1 estado de sitio, impõe-lhe o ·deveT de, na 
proxima reunião do Corpo Legislativo, submetteT a seu exame os actos 
e medidas adoptados, para. ·1ue o Corpo Legislati::·o ~ pl'onuncie: 

U.M SR. SENADOH - Eis p01·que o Oong1"8sso nao pode ser passrvel 
das medidas tomadas no est·a.rJ_o de siltio. , 

O SR. CAMPOS S.ALr.Es rnsponde que é preciso que os nobres Sena-
dores não· percam de vista :que não foram o.s. wemb'rolf' todos do Corpo 
Legislativo que .se tornarnm pacientes das medidas adoptadas pelo Po-
der Executivo, foram alguns dos seus membros e com e1les mais alguns 
cidadãos. 

U:M Sn. SENADOR - E: si fosse a maioúa? 
O SR. CAMPOS .SAL:t.Es diz que, si fos.se a maioria, ainda estava rob 

a acção do Poder Executiv·o, porque não ha iexcepção . Este argumenw 
não responde a cousa alguma . t 

E.sta mesma faculdade é .ooncedid.a ao Podel' Executivo pela Con-
stituição americana, da qual é cópia a brasi'leira nos seus fundamen-
to:S genes; entretanto, quem conhece um pouco a histo1·ia daquelle paiz 
encontra, dm·ante a guerra de seccessão, innumero.s casos, em que, de-
clarado o estado de .sitio, muitos membros d·as duas Casa,s do Con~ 
gresso americano foram presos. 'Sabem tambem os nobres Senadores 
que, na 1 • reunião do Corpo Legislativo., toda1s e·ssas medidas adopta-
das pelo Presidente Lincoln mereceram a .sa .'J'.l.cção e 'ª approvaçii\o· GQ 
mesm-0 Corpo Legislrutivo. 

Oomo é, portanto, que se pretende extranhar que, no Brasil, •as-
sim não se possa proceder quando o preceito <la Constituição ainda é 
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mais amplo, porque não se refere !.simplesmente a suspensão de uma ga-
rantia, qu:al a do Jv.a,beais-l.:.orrprus, como lá existe, m1as ao estado de sitio 
com a euspensão <lie 1todas ais garantia1s ~ 

Mas'º orador dizia que .a Constituição estabeleceu regras, que de-
vem ser -:respe~tadaSJ no exame e no julgiamento dos actos do Poder · 
Executivo. Assim, diz .a Constituição no § 3° do art. 80 (lendo) : "Logo 
que se reunir o Congresso, o Presidente da Republica lhe relatará, 
motivando-ais, ,a·s medidas de excepção que houverem sido tom;adas." 
Po1· consequencia, vê-se que, oppo'l:tunamente, o Congresso terá de 
tomar conhecimento dos actos praticados. pelo Pode1· Executivo e pro-
nunciar .sobre elles -o seu julga,Jnento. 

Mias, nes<se julgrumento, o Cm1gresso terá : <>u <le a:pprovar, ou de 
negar a sua approvação a taes .actos . Negando a sua approvação, é 
fóra de duvida que deste pronunciamento rGsulta a verifieialÇão de um 
procedimento irregrular pOQ' parte do P:Oder Executivo. 

O SR. ,SALDANHA MARJNHO - Cheigiarii ínuitas vaza.si depois !da 
morte dos condemnad1os, com!O em re.Jação a esses que fol'am pai'ª os 
confins do Ama·zonas. (Ap(ci_iadí.os. ) 

O :SR. CAMPOS SALLEs responde que por isso mesmo que dessa apre-
ciação p6de ,1resul tar a ex istencia de um crime praticado pelo Poder 
Executivo, .si ;o Poder Legislativo verificar rnalmente que elle ml.al pro-
cedeu ou mal usou das faculdades constitucionaes, a iniciativa, neste 
caso, per'ten ee de preÍerencia á Oamara dos Deputados : isto é fóra de 
duvida .. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não apoiado. 
O •SR. LAPEii - O Sena:do não é Congresso~ As contas são dadas 

no Oongre.sso. 
O SI!l. CAMPOS SAJ,L;ES diz que, portanto, <o que '.Se pretende com a 

p1·opo.sta, que se acha so.bre a Mesa, não é sinão uma inversão das nor-
mas e das rngras que devem ser ado1ptadas para o procedimento parla-
mentar deante dos . a0tos praticados pe:lo P •oder- Executivo. 

Em todio o caso, não parecendo· conveniente que .sobre um assumtpto 
de tamanha importancia, de tamanha gravidooe, o .Senado seja chama-
do a p11onunciar-se, por as~im dizer, de sorpreza, sem -o exame detido 
e calmo da questão que é submettida á sua apreciação, julga o orad-or 
preferível adoptarJse o alvitre regimental de mandar~se esta indicação 
a uma Commissão. O art. 108 do regimento dispõe (U ) : 

u.Si a indicação fôr de t,a] imp'Ol"tancia que -o Senado julgue conve-
niente ir a uma C.ommissiio, irá áquella que tenha relação com o ob-
jectoi ou a nma especial. Do rn0,,.smo modo ·se pratieará •SÍ a:ssim o reque-
rer o 1autor sem d.ependencia de votação.'1 . 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS - Apoiado. 
O SR. CAMPOS .SALLES ·acha que as com.missões, ás quaes se poderia 

affectaT o e:studo ·da materia estão eleitas. Por ·O.on:sequencia, a m!:lnOs 
que o Senado não pref.ira mandar esta indicação a uma Commissão 
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especial, com.o autorisa o regimento, conclue, requerendo que ella vá á 
Oo:mmissão respectiva para dar o seu parecer. 

Requeiro que 'ª ind.icação vá á Oommissão respectiva para da!' 
pa1·ecer . - 16 de maio de 1892 . - Oarn..pos Salles. 

E' apoiado, e posto em discussão, ·a t!ual fica adiada pela ho:na. 

O Sr. Elyseu Martins - TT'atand-0-se de objecto ·de impo.rtancia 
transGendent.a1, como este, peço a V.. . Ex. que ·consulte o Senado si 
consente na prorogação da hora do expediente, attendendo., de IDJais .a 
mais, a que já ha madores inscripto,s. 

O Sr. Presiden<te - Adiei .a discussão pela hora, conforme com-
muniquei mesmo ao aultor da ind1cação ;~ .senidol ,a,ssumpito :de ;me.acima 
impo.rtancia, darei para .a ordem ·do dia ·de arq.anhã . 

O SR. ELiYSEU MARTINS - Retiro o meu requerimlento . 
O SR. ·P:aEsIDENTE - Fica, portanto, adiada a discussão pela hora, 

e darei a indicação para a ordem do ·~ia '.de amanhã. 

SE:SISf.O D•E 17 •D•E MAIO 

Continúa a discussão do requerime.nto ·do Sr . .OaIDJpos Sa1les, para 
que •seja env~ada á Oommissão respectiva a indicação do Sr. Amaro 
Oavialcanti e :outros relativa [tOs :Senad9res que ·se acham detidos e de-
portados ex-vi dos decreto& qo, Poder Executivo de 10 e 12 de abril 
ultimo. 

O Sr. Amaro Cava>Jcanti( (peila ordem) - Sr. Presi.dente, o re-
querimento propõe que .a m•ateri'a da indicrução não 1se•ja resolvi.da se:rn 
ir a uma >Commi-ssão para da+· pareoor. 

Pergunto., porém, a V. Ex. si r.ão seria mais curial que conti-
nuasse em discussão tambem a indicação conjunctamente com o re-
queTÍmento. Parece que hav13rra grande conveniencia de assim ser, 
porque, deste modo; se rnconheceTia melhor :SÍ' a· mesma indicação care-
ce de um parecer para 'ª sua deliberação. 

O SR. ·PRESIDENTE - P elo regimen'to do Sranado <H:l roqUJerimentos 
de ·adiiamento teem ·discussão ilepar.ad'a·. · 

O SR. AMARO ÜAV.ALCAN'fI - Não é -adiamento. 
O SR. P;aESIDEN'TE - Mi~s i:mportw o aidii,am/en:to da discussão : ·s.i 

este requerimento fôr approvado, o Senado não poderá continuar n 
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occupar-se com a indiriação; s1 íôr rejeitado, então continuará a dis-
cussão .d;a indi~ação. 

O Sr. Elyseu M1artins vem á tribuna, apezar de se .achar doente, 
tal é a importancia do debate e sobTetudo p·orqu.e• desde hontem se aJcha 
inscripto para fallar Robre elle; mas limitar-se-ha ao requerimento de 
adiamento, apresentado pelo niobre Senador por S. Paulo .. 

Entre ;as attribuições que pertencem ao Congresso priv.ativa:m,en-
te,' ·a Constituição, no art. 34, §, 21, ·collocou .a "de declarar o estado 
de sitio, em um ou maiis pontos do territorio nacional, appr:avwr ou 
sUtfpend'er o sitio, que houver sido ·declarado pelo Pioder Executivo, ou 
sews agentes re,sponsaveis, na ruuseillcia .do Congresso". •M.as, attendendo 
a que o Poder Legislat~vo só periodiic!amente funcciona, abriu uma 
excepçã-o ao principio, tal como se vê do art. 80, § 1°, e:x:cepção que .fl0 
comprehende e se juatifica perfeitam€'D.te bem. 

A hypothese de que- se trat.a é esta - o Poder Executivo, na awsen-
cia do Congre.sso, declarou o terriitorio do municipio federal em estado 
de sitio e suspendeu por isso as g;arantias comititucion'ae::;, .afim de, 
como se diz no re8ipectivo decreto, poder agir .contra os membros do 
Poder Legislativo, annulland·o dest'arte as suas immunidades. 

Mas o legislador constitrninte impoz .ao Poder Executivo, pelo § 3° 
do supracitado art. 80, o dever de relatar, mpt'ivando:-ias as medidas 
de excepção, que houverem sido tomadias, 'logo; ·que o Congresso se reunir. 

Entret.anto o Sen:ado sabe que a men&agem do· Sr . . Presidente da 
Republica nesta parte é .completamente anodyna e deficiente; limitou-
.se á simples narr.ativa dos factos, sem adduzir a mínima prova, incor-
rendo por 1isso em censu1'a, que .se tem1 manifost.ado por todo.s os modos 
da cri'tica. (Apoia.dos). Oaua um de nós póde dar testemunho disso e 
não ha quem íg:ll:ore a .attitude que a respeito tem as~umidot a melhor 
e a mais bem orienta•da imprensa desta iOapital. (Apptiados.) A ;.repro-
vação é geral e nem devem(os estranhar, attentas .as ·consequencias de se-
melhante medida, a que Tecorreu o Poder Executivo. ÇMiwitosi apoia-
dos.) 

Era, pois, natural que a mensagem não se limitasse á narração. dos 
facto-s ::>implesmente e que ·O Sr. Presidente da Republica, em oibedien-
cia ao pl'eceito ·consti;tucional, ministrasse ao paiz e •ao. .Oongrnsso, <!J.Ue 
tem de julgar do seu .a·cto·, as 'prov.as e os escfaTecim~ntos indispensa-
veis ao juizo definitivo, calmo· e imparcial do mais importante processo 
politico da nossa vida constitucional. (A povaldols'·.) 

Não o fez e julga e•scus•ado neste momento indagar das razõe.s 
que teve pal'a assim procedel'. Não dis·cute a mensagem, nem quer e 
nemJ deve antecipar juizo, não obstan.te o seu proprio testemunho a 
respeito dos acontecimentos, da noite da 10 de abril. 

Mas, si o Governo· julgou que podia deixar de instruir-nos conve-
nientemente, nem por i.sso o Sena.do· tem menos direito <le exigir que 
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se preste contas exactas do,s ·actos pelos qua-es muitos dos nossos conci-
dadãos e até m-embros do Congresso foram presos, desterrados ou de-
tidos em prisões a que não estão sujeitos os réos de crime•s com;muns. 
(Apoiados.) 

A Constituição deferiu-nos, pelo § 21 do art. 34, o dever de ap-
provar OTu suspender o sitio declarado pelo Podel' Executivo, e o Con-
gresso não póde faz-el-o sem .que o Governo lhe preste contas C>Íl'cum-
,,tanciadas, e ninguem dirá que aind~ não> é tempoi de exi~l-as. 
(Apoiador;.) 

A indicação, pois, apresen.ta.dia hontem nesta Casa sobre corre&-
ponder a uma verdadeira necessidade, é a consequencia natural de uma 
attribuição privativ.a do Congresso, o coro11ario· logico de uma facul-
dade constitucional, que está exigindo satisfação immediata. (Nume-
rosos ap'(/Wldos.) 

O nobre Senador que apresentou esta indicação. justificcm-a <le 
modo cabal, .abstendo-se tambem, e a seu ver com tO'do o criterio, ·de 
dáscuti1· a mensagem presidencial. (Apo~ad1os.) 

Com effeito,. não se trata por ora de julgar O· acto do honrado 
Presidente da R-epublica, mas pura e simplesmente de -colher os ele~n
t0s necessarios para es.se ju1gamento; elementos que faltam ao Senado, 
ao Congresso, -como a iodo o p~iz. (Niim)prosofJ apo~aii'os.) 

Entretan:t;o a isso se oppõe o requerimento do nobre Senador por 
S. Paulo, pois tanto impürla n;tandarmos a indicaçiio a uma Commis-
são para ,dar parecer. (Num"!3ro'-$'os apo'imdds.) 

Parecer sobre que, sobre a indicação ou sobre a mensagem preei-
'd-encial? 

Sobre a indicação é incabível e escusado, porque trata-se do exer-
eicio de uma faculdade constitucional, que ninguem póde legitimamente 
pretendei· limitar; ,sobre a mensagem tambem não, poTque essa Com-
missão não póde emittir juízo na ausencia ,das . provas e do.s documen-
tos, cuja -remessa se requisita. (Apoila·doiS .) 

Logo a nénhum resultado pratico aitingira o prooosrn emp.regado 
pelo nobre Senador por S. P!au~o, que, aliás, como nós outros o.s signa-
tario.s da indicação, ·deve ter o maior interesse em que a luz se faça 
sobre essa parte da m~nsagem presidencial. 

O SR. ÜENJDRoso MARQUES -- O requerimento tem por füm protela:r 
a discussão da mensagem.. ( N (IJ,tnW'l'Ososi apoiados.) 

O SR. ELY·SEU MARTINS, co:p.tinuando, diz que 'º 'p.l'Oprio autor do 
requerimento não o justificou, como o Senado se recoirdará e como se 
vê do seu ·discurso publicado no IJri;G!r~o Offici'al e nos outTos jomaes 
desta Capital. (ApoiÍQjdlo~1.) 

O discmso de S. Ex. liin~ta-se a uma defesa prévia do acto do 
honrado S-r. Mnechal Presidente da Republica, que aliás ninguem, 
ainda aqui accus0u; nenhum a11giumento exhibiu S. Ex. em favor do 
seu requerimento (a.poiados), n:q.turalmente porque a rS. Ex., apezar de 
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8ua pos1çao excepci-0nal peTante o Governo, f.alilecem igualmente os 
dados im:lispensaveis para justificar o seu procedimento. ( Apoiado's.) 

S. Ex. fallou-nos de oppoTtunidade ; mas orador pergunta a 
S. Ex . : quem é o juiz · dessa opportunidade ? 

Nós mesmos,-o Congresso reunido ;_porque a Constituição diz que, 
logo que se reunir o Congresso, o. Presidente da Republica lhe reila· 
tará, motivando-·aiS, as medidas de excepção, que houverem sido tomada~ 
Para o P;res,idente da R!epublica a opportunidade já passou - eTa a do 
momento da •apresentação da mensagem par.a o Congresso, para o Se-
nado, ella é continua e não cessará emquanto não tomarmos conheci-
mento dos motivos que levaram o Governo .a decretar o estaido de sitio. 
( M witos r:ip'flila1do'8.) 

O SR. TnEO<DORETO SouTo - ·E ' da propria Constituição. 
O SR. Lurz lliLFINO - A Constituição diz - logo . 
O SR. ELYSEu MARTINS, continuando, diz que, .si bem que não pos-

sa justificar o Governo·, todavia ainda não o ·censm·a pela ausencia dos 
documentos e das provas. que ·o•ra se exigem. E' possível que o Governo 
tenha motivos para assim proceder, mas isto ainda em nada prejudica 
o ,pedido de informações . 

E' um direito do Congresso, um dever mesmo , que nada poderá 
legitimamente obstar. (ApofVado.S".) 

O SR. DoMINGos V[CENTE - A indicação encerra m:a1s de um 
'pedido . 

O SR . LAPER - E' exacto, porque a mensagem tambem não nos 
diz os motivos do afastamento forçado ·de quatro collegas nosso.s. 

O S& ELYsEu MARTINS - Nessa parte o autor da indicação 
ju&tificou-a plenamente e mostrou ainda que a propria Constituição o 
·~Htá exigindo. (Apoiados, ) 

Não é, ·Sr. Presidente, questão de benevolencia ou de commiaera-
ção, como se afigurou ao nobre Senad:or por S. Paulo; não, não· se 
trata disso. · 

O oontim~mto que domina os s.ignatarios d!!. indicação € outro e 
hem diverso, é o de estricta e l'Ígorosa justiça. (A poiVadolS.) 

.Somos os juizes desta causa, porque assim o ·determinou a no.s·sa 
8onstituição política ( niu11veros/Js \apioia.dos )., e -não podemos quédar-
nos quando tantos <los nossos concidadãos., muitos dos quaes cobertos 
de .serviços á noss•a patria, estão .soffrendo penas rigo.rosas no desterro, 
em paragens longinquas, inhospitas e que a todos se afiguram verda·dei. 
ros cemiterio.s, ou rntidos em fortalez·as, pr ivados até da vista .de suas 
familias. ( N ume1·osos 1apo'i!ados .) 

Não ha, portanto, im13aciencia ·de no-ssa parte. O rigor das penas 
infligidas está f;ommovendo o espírito publico, e si o acto do Governo 
assenta em motiv.os reaes, elle proprio ·deve ·Ser o primeiro interessado 
em t:r.azel-os ao conhecimento do Congresso para ·Obter a sua sancção , 
( Aporados.) 
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A verdade é que o acto do Governo fere direitos, cuja guarda a . 
Uonstituição ·deferiu ao Congresso, e -é dever nosso acautelal-os. (Muitos 
atpoi;adv:J~). Todo e .qualquer adiamento ·importa uma aggravação1 que 
p6de ser injustificavel, da ,situação, em( que se· acham aquelles nossos 
concidadãos, a quem feriu ·O acto do P :oder Exe·cuti vo. 

iAlém 1disso, .a-ccrescenta o orador, o .adia:rrreuto parece que importa 
ainda o anniquilamei!lto da no,ssa rnspon.sabilidaide, do dever que a 
Constituição nos impoz de ·decidirmos afinal do es·tado de sitio decreta-
do pelo Po:der Executivo, na ausenci.a do Congresso .. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - Apoia.d-o. 
O SR. ELYSEU :MARTINS, continuando, diz que .é preciso que todos 

nós tenhamos a coragem das nossas -convicções para assumirmos p(}si-
ções definidas, lembrando-nos de que a Constituição, em mais de um 
caso nos fez juízes do Poder Executivo. (M~itor'I' tJplO'io,.diols.) 

·Não ha razão·, portanto, para p1'otelar a apresentação das provas 
que ora exigimo.s, tanto mais quando ·devemos crer ·que o Governo as 
deve ter colhido prévia e abun·dantemente. 

Tinha para isso todos o.s meios e recurso•&. (AplO~ados.) 
O SR. AMERIOO Lono - V. Ex. queria processos? Nes.te caso não 

era preciso. 
O .SR. ELYSE'!J MARTINS resppnde ·que não exige processos, mas sim~ 

plesmente prova.s dos actos crimfnosos attribuid0is áquelles .a quem at-
tingiram as consequencias do estardo de sitio, e si o Governo .as não fez, 
as não possue, não deveria ·certarpfente decretar o estado ·de sitio . 

O .SR. AMERICO Lo.no - Esóia pwva está ahi perfeitam.eúte. 
· M UITOs SRs SENADORES - Está .ahi, onde, na mensagem? 
O iSR. ELYSEU :MARTINS - Onde está essa prova? 
O SR. AMERICO Lono - Est~ no manifesto dos 13 gener a(:)S. (Niio 

apoitaék-s.) · 
O SR. ELYsEu MARTINS - Não está tal; S. Ex. ( ~igim.do.-se (};() 

SI/'. AmJBrico Loba) é jurista, COJlllO o orador, e sabe ·que esse manifesto 
não póde ser apre.sentado como prova de um crime, como prova de se-
dição ou •Conspiração·. ( Numproso'Js ap,'o,iados.) 

O SR. AMERrco Lono - Peço a palavra. 
O SR. G:E;NEROso :MARQUES -- Grande crime o de pedir-se a exe-

cução de um preceito constituc~onal. (!fia outr.os apartes.) 
O SR. ELYSEU MARTINS ·diz qµe a e)Chibição das provas é ponto sub-

stancial, que o Congresso não póde disperri>al-.as, que todo o paiz está 
exigindo-as. 

O SR. DoMINGos VICENTE - .Yas V'. Ex. não pediu provas em 4 de 
n.ovembro, quando se decretou o ~stado de sitio e se dissolveu o Con-
gresso. . 

O SR. ELYSEU MARTINS pergiunta que provas poderia exigir quando 
não havia Congress'o, como e quando fazel-o? 

O rSa. DOMINGOS VroENTE -· V. Ex . applaudiu. 
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O SR. Er.YsEu MARTINS - Onde ouviu V. Ex. esse applauso·? E 
que o tivesse feito, que tem uma cousa com ou.tra? 

O SR. DoMINGos V.ICENTE - Tem muito; é um precedente. Para 
que então não pediu .as p~·ovas? ' 

O SR. ELYsEu MARTINS ( i/Jirigirvdo-'S'ie alo BI/". DolmJingos Vicente) 
- Ora valha-lhe Deus! Já não sabe com:o re•sponder a esse argumento 
de IS. Ex., que realmente o esmaga: é passar por elle! (Cruzam-se 
rruwito'8 QJpri;rt1re,9.) 

O ·SR. PRESmENTE--Attenção ! 'Peço aos nobres SenadO'res que não 
travem dialogo entre si. Quem tem a prllavra é o Sr. Elyseu Martins. 

O SR. ELYSEU MARTINS diz ·que a questão da prova é tanto· mais 
inadi,avel e · importante quando é certo que o Governo não se lim~tou 
a medidas ·de caracter político; foi além, muito além: reformou contra 
lei expressa offi.ciaes e generaes do exercito, demittiu emprng.ado•s vita-
lícios, membros do Supremo Conselho Militar e professores de academia 
de direito. São medida,s, essas de caracter tão grave, que nem devemos 
pensar em e,scusal-as na ausencia absoluta de esclarecimentos por parte 
do Governo. (Apoiiadiois.) 

Para que o Congresso, para que o iPoder Legislativo, si o:S seus 
actos po.dlem :ser assim annullados·? ( N um'eroso.s apoiado.s. )1 

O Governo, pois, que venha no.s dar as razões que teve para fazel-'O. 
O SR. OuNHA JUNIOR - Certamente que as teve. 
O SR. ELYSEU MARTINS diz que não está negando nem affirmando 

cous•a alguma; não conhece ess1as razões, porque o Governo as não deu 
na mensagem, mas é preciso . que ü faça. ( Numemtsos a;p:oiruliois.) ' 

A gravida:de do 1assumpto, o papel que pela Oonstituição o Con-
~resso tem ·de desempenhar~ não supportam adiamento. Venham as p:rn .. 
vas . (A p:diíaclos.) 

O SR. AMERICO ·LoBO - Vamos pro·var o dia em que se descobriu 
a America. . ' 

. 'Ü SR. GENEROSO MARQUES dá um aparte. (Riso.) 
O SR. AMERJOO LoBo - Obrigado. 
O SR. ELYSEU MARTINS diz ·que nada poderá illudir o direito que 

tem o .Congresso de intervir na ·que.s·tão e de exigir que o Presidente da 
Republica justifique .seu .acto1, pelos processos regiulares ·da proy;a. 

O autor do requerimento discutiu o que não estava em d~scu.ssão. 
O SR. ÜAMPOS 1S.ALLES - ·Pe.ridôe-me, até esse momento está em 

discussão a indicação. 
O SR. ELYSEU MARTINS .diz que appeHa para o discurso de S. Ex., 

publicado no IfÍJCl!,ri.o Offic1Jal; S. Bx. não, justificou o .adiamen'to re-
querido, ma:s sim o estado de sitio e suas consequencias. (Apbiwdos.) 

T:ampouco justificou 'ª reme,ssa da indi·ca.qão á Commissão" que, 
1aliá:s, não dispõ'ê cLe melhüres elemlentüs de que qualiqu'81' um ,de nós para 
o estudo: do assumpto. Consinta S. Ex. e seus amigos que passe a indi-
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cação par.a que todos nós no.s habilitemos devidamente a julgar d.o M-
sumpto. (Apo~ados.) 

Que difficuldades póde ter o Go;verno na exhibição da prova exi-
gida sobre o crime dos noesos concidadãos, implicados -no movimento 
da noite de 10 de abril ª 

UM SR. SENADOR - Não póde haver difficuldade alguma. 
(A poiad.os.) 

O SR. ELYSEU MARTINS <liz que, como se vê, ,a questão é ,simples. 
O SR. OoELH'O E CAMPOS - A Oommissão, ah~m ·desses d'Ocument,os 

tem de -dizer sobre outras medi'àas reclamadas ao Sena·do. 
O SR. ELYSEU MARTINS diz que a outra medida lembrada ao Sena-

do pela indicação, na sua primeira parte, é ainda consequencia do pre-
ceito constitucional consagrado no art. 20 da Constituição, como o de-
monstrou o nobre Senador pelo Rio GTande do Norte. 

O SR. COELHO CAMPOS - O assumpto é opinativo: uns dizem que 
sim, outr01s que não, e é por iEto que -a indicação deve ir á Commissãro 
para esplanar o .assurn,pto. ( T1'ó.Ç~e àliv-eirsos apartes.) 

O SR. ELYBEU MARTINS diz que deixa de pa:rte esse conceito de 
S. Ex., ao:mi que aliás não concorda, para nfo se afastar do assumpto 
que ,se propo·z <liscutir, e julga tel-o feito na medida de suas forças 
(wrúto bem), e de modo a PTovar que o requerimento de adiamento 
não tem ·outro resultado sinão p de protelar inutil~nte a acção do Se-
nado ou do Congresso sobre G'S act'os do Po·der Executivo~ referentes 
ao estado de sitio e suas consequencias. (Mu1Vtos apomos.) Não creiam 
os nobres Senadmes que prestam um .serviço a-0 G-0verno impedindo 
.que a luz rn faça sobrie seus ,a-ctos. Si estão -desde já jus'tificando o es-
tado de siti0, é de -suppor que tenham para -isso boas razõe,s, que nem o 
-or-ador, nem nenhum do;s -0utros signatarios da indicação, poderão 
repellir, si forem convincentes. Faremos justiça a; quem quer que a 
ten.ha . 

UM SR. SENADOR - Apoia-do; mas parece que os proprios amigos 
do Governo duvidam da .applau-sibilidade dessas razões . 

O SR. ELYSEU MARTINS jµlga ter .dito bastante para justificar-se 
da impugnação que faz ao reqlJ-erimento dio nobre .Sena<loT por S. Pau-
lo; -confia bastante no criterio d-0 Senado para decidir si ternos ou não 
o direito de exigir provas dos actos d-0 Governo, de que se vccupa a 
indicação, assim como si ha -Olf não urgencia de julgarmos da sorte de 
nossos concidadãos ·desterrados -0u reclusos nas fortalezas desta Capi-
tal (entre os quaes se acham rq.uito.s membros do -Congresso), por actos 
do Poder Executiv-0. 

1Senta-se convencido de qi+e cumpriu o .seu -dever. (M11iito bem, 
mW,fo bf,m; nwnf'T06'.0$ ja,poi(J)à!-,os.) 

O Sr. Cam1pos SaHes - Si ,s.c quizer exam:inar o .assumpto na 
sua vasta complexidade, não ~a neg.ar que derve ser concedida nesta 
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discussão, pelo menos, a tolerancia necessa1·ia para cada um que possa 
fundamental' sua opinião sobre certos pontos. 

Pela minha parte, porém, procurarei restringü·-me o mais possí-
vel ao objecto de meu requerimento. 

Sabe o Senado que, apresentando este· requerimento, tive em vista 
propriamente um intuito de ordem, na discussão. Não cogitei abso-
lutamente da necessid·ade de obstar 'o debate e muito menos de o ms-
tringir. Oompréhendo quanta te~ponsabilidade carrega cada um de 
nós, ten<lo die enunciar ,peTante a Nação o seu modo de pensaT, sua con-
ducta em relação a· um objecto de tamanha magnitude. Tambem 
posso declarar ao Senado que não está na intenç'ão do governo fugir 
ao debate; ao contrario, · elle quer que se institua a critica a mais 
rigorosa, 0 exame o mais severo, a discussão mais ampla e mais )ivre 
sobre .seu procedimento, porque não póde nem deve temer a luz da 
discussão, um Governo, a respeito .do qual a .opposição mús violenta, 
as accusações mais apaixon.adas teem entretanto para·do respeitosa-
mente deante do seu pl'ocedimento correctameute honesto. 

UM SR. SENADOR. ·- Nin~em poz em duvida a honestidade do 
Governo. 

O SR. IÜAMPOS SALLES - E' exactamente o que acabo de affir-
. mar, ·é uma circumstancia digna de nota essr.. - que no meio de tanta 
violenéfo e tanta paixão a op2-osição não tem pcistü em duvi!da a 
honestidade da administração ! 

O SR. Lurn DELFINO - O Governo tem sido deshonesto. 
O SR. ÜAMPos SALLES -- Por que ? 
O SR. Lmz DELFINO - Porque tem atacado a Constituição, tem 

faltado á sua palavr.a, tem mentido. 
O SR. ÜAMPOS SALLES - Ha de se abrir a discussão sobre a polí-

tica do Governo : então cad:a um levantará suas queixas, d:arâ 'as raz~es 
dos seus desgostos, os motivos de seu desaccordo. Garanto ao.s nobres 
Senad·ores que a conducta .(10 Governo será convenientemente expli-
cada. · 1 

UM SR. SENADOR - Veremos. 
O SR. Lurz DELFrno-Basta a eloquencia :cLo nobre .Senador para 

poder dar urna côr de verdade aos mais graves enos. 
O SR. Ü.A.MPOS SALLES - Senhores, ·eu queria evitar entrar em 

assurnptos desta ordem, que não servem sinão pa;ra dHsviar os ora.dores 
da verdadeira discussão. 

O SR. ELYSEU MARTINS dá um aparte. 
O SR. ÜAML'OS SALLEs-Perdôe-me o nobre Senador; fui forçado, 

pela necessidade de Tesponder-lhe, a profeTir alguma·s phrases em 
resposta ao seu· discurso; mas volto á minha questão: e vou sustentar 
simplesmente o meu requerimento. ' 

O art. 108 ido regimento estabelece que, sempre que se tratar de 
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um ob jecto de alta importancia, póde ser suspenso o debate para 
que o -a·ssumpto seja submettido ,ao parecer de uma Oommissão. Ora, 
não conheço assumpto algum que possa exigir de nós mais meditação 
e mais estudo do que este que· SP. prende ao funccionamento de um 
dos poderes da Nação . Aqui não se trata simplesmente de apreciar 
a posição mais ou menos lamentavel de nossos illustres concidad!ãos, 
alguns 'dos quaes, folgo em reconhecel-o ·perante o meu paiz,. estão 
cobertos dos ma~s importantes serviços prestados á sua patria.; não 
se trata de um interesse personificado e:tn um eerto numero de cida-
dãos ; nata-se de apreciar a legitimidade do exercício das prerogati-
vas conferidas pela Constituição a um dos poderes dü Estado; em 
suillll1.a, esta indicação não provoca outTa discussão que não seja 
a -que deve versar sobre o procedimento do Poder Executivo adaptando 
as medida·s que adaptou como consequencia da declaração do estado 
de sitio : trata-se de saber si o Poder Executivo exerceu ou não uma 
prerogativa constitucional e si no exercício desta prerogativa adaptou 
medidas que ·devam ser approvadas nos termos da Cunstituição pelo 
Poder Legislativo. 

E xponho simplesmente a q11estão; não quero envolver-me ' por 
agora no seu desenvolvimentü: quero accentuar que se trata p,ositi-
vamente ele um assumpto da *1aior gravidade e que por conseq11encia 
o meu requerimento está coinprehéndido na disposição regimental. 
(Apoiados.) 

O S11. · ELYSEU MARTINS - O regimento não revoga a Consti-
tuição. 

O SR. CAMPOS SALLEs-Perdôe-me o illustre Senador, essa here-
sia nunca V. Ex. ha de ouvir dos meus labi0is; nunca serei capaz da 
dizer que o regimento revoga a Constituição; mas o Tegimento, senho-
res, formula o processo, dá o modo de executal' a Constituição nesta 
oasa; e como querer passar por cirrut do regimento com o intuito 
de salvar a Constituição'? Quem está aggredindo a Constituição? Pol' 
mais ardente e fervoroso que seja em S. Ex. o desejo de defender 
a Constituição, nunca exceder4 o respeito que voto a esta lei. 

O Sii. ELYSEU MA;i,tTINs -- Estimarni vel-q sempre assim. 
O SR. CAMPOS SALLES -- Não nos illudamo.s com as phrases 

declarnat0rias que se podem produzir com exito nas praças publicas, 
mas que os legisladores não deveµ: ernpr~gar. C·Jnsümiemente estamos 
ouvindo do la:do da opposição que é preciso respeitar a Constituição, 
suprema lei; nós tambem o .dissemos,. mas sinceTamente; e é em nome 
mesmo desse respeito que cha:rµo a opposição para dentro dos limites 

· legaes. Ila uma maneira de :respeítar a Oonstituição, neste recinto, 
e essa está traçada nas normas determinadas pelo regimento, que é 
tambem um.a lei; e é apoiado em um preceito desta lei, que não me-



--- 99 ~ 
rece menos ·respeito que as outras, que estou fundameni.lmdc ô tneü 
requerimento. (Apo~ados e apartes.) 

Dizia eu que o regimento julga necessario que as grandes ques-
tões, as .que envolvem altos interesses nacionaes, não sejam debatidars 
de sorpl'eza, anarchicamente, mas por um processo que garanta a 
meditação e o estud0i dos .as,sumptos .que a ellais .se prendem e é fun-
dado nesta disposição que digo: não ha assumpto mais importante 
do que o provocado pela indicação apresentada: por consequencia é 
virtualmente o caso da disposição regimental. ( 'J.'roaam-se varias 
apartes.) 

Sr. Presidente, tenho ouvido por ·vezes dizer-se, mesmo neste 
debate, qne, J?Or i_sso que o Presid~mte da RepHblica, isto é, o Pder 
Executivo, deve sujeitar os seus actos, na hypothese da declaração 
do estado de sitio, ao exame do Oongresso, está implicitamente' decla-
rado que o deve fazer ao Senado. . . , 

O SR. E·LYSEU MARTINS - Ao Senado não, a.o Congresso. 
O Sn. CAMPOS SALLES - ... porque se diz que-- o Senado é o 

Congresso. 
Mas devo ponderar que o Senado não é o Congresso, que 'o Senado 

é apenas um ramo d•o Congresso. Ora, estabelecida esta distincção, 
que sem duvida é capital na materia vertente, vamos . ver quaQ.s as 
deducções que se devem logicamente tirm'. 

O SR. ELYSEU MARTINS - V. Ex. está se afastando do assumpto. 
O SR . .CAMPOS SAr,LES - Vou mostrar que estou no assumpto e 

a prova é que não discuto sinão com o regimento na mão. 
O SR. ELYSEU MARTINS - V. Ex. deve se limitai· a convencer-nos 

da necessidade do adiamento das informações. 
O SR. CAMPOS SALLEs - Tenha V . . Ex. um pouco de paciencia 

e verá onde vou chegar. 
O Senado, como disse, não é o Congresso, mas apenas um ramo 

do Congresso. Ora, a proposta que se di1squte foi apresentada á con-
sideração do Senado sob a fórma de uma indicação ; mas o regimento, 
que é a lei {jUe regula, com a sua reconhecida supremacia, os traba-
lhos e •OS processos regulamentares, diz no seu art. 80 que as indi-
ca.çes são <liscutid'as SÓMENTE no Sena.do, o que quer dizer que as in-
dicações não são submetti<las ao Congresso, mas ,simplesmente a um 
dos seus ramos: não .sã.o ·submettida.s ás duas Camaras, mas simples-
mente a uma dellas. 

O -SR. ELYSEU MARlTJNS - Mas, si o regimento é nosso, como 
haviamos de fazer referencia á outra Camara? 

O SR. CAMPOS SALLES - Sem duvida, o rngimento é nosso e é 
nelle que e.stou me fundando. __ ~ 

Por consequencia, digo eu, o que se provoca por meio de1sse do-
cumento p.ão1é sinão o julgamento, o pronunciamento do Senaçlo, mas 
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do Senado exclusivamente, sem a comparticipação da Camara dos 
Deputados sob'l'e os actos do Poder Executivo relativos â declaração 
do estado de .sitio. Por consequenria, esta indicação não envolve sinão 
uma ahsorpção de attribuições, porque chama para o Senado, .exclusi-
vamente; uma faculdade que pertence conjunctamente ás duas cama-
ras. (.ilfoito~ apoiados.) · 

E agora char:narei a mim o trabalho de d<>fender a nossa Consti-
tuição, pedindo para ella o respeito do.s senhores opposicionistas. 
A Constituição no seu .aTt. 80 diz que dos seus a-ctos o Poder Exe-
cutivo dará conhecimento ao Congresso, isto é, ás <luas Camaras de 
que se compõe o Corpo Legislativo; é claro, portanto, que não pro·ce-
dem nem podem prevalecer os intuitos dos signatarios deste do· 
cumento. 

Mas a grande questão de que se occupou o nobre Senador pelo 
E stado do Piauhy no dis0urs.o que ·a.caba de proferir, foi ·a que se 
referê 'á ausencia de documentos que no conceito de S. Ex. deviam 
ter acompanhado a men13:agem. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não censm·o por isso o presidente, que 
podia ter motivos para assim proceder:. o que desconheço são esses 

· motivos. 1 ' 1 

.O SR. ÜAMPOS SALLES - Antes de tudo, jwlgo necessario estabe-
lecer urna distincção que me :earece capital. Quando a Constituição 
diz que a me11sagem deve expor os actos do Poder Executivo motivam-
do-os, certamente não quer dispor que a mensagem seja transformada 
em actos judiciaes, para coµsi•gnnr todos os detalhes de provas. 

O ·SR. ErrsE1; MARTINOJ - Mas ninguem disse isso. 
O 8R. CAMPOS SALLES - Motivar um acto me parece que é dar 

as razões que o determinaram ... 
O SR. Do.MINGos VICENTE -- E isso a mensagem o faz. 
O SR. CAMPOS SALLES - - . .. não é, po1· certo, e.numerar as provas 

que justificam a acção. (Apoiados; muito bemi.) , 
Portanto, •O nobre .Semi.dor afastou-se da clamsula constitucional, 

quando alludiu, acudindo á sua influencia, ·a essa coITente de opinião, 
que diz ter encontraido na · imprensa neutr:al ... Não é assa a ·Compre· 
hensão do nosso .direito, nem póde ser essa a índole d:a ·disposiÇão 
constitucional. · 

O SR. ELYSE1J MARTINS - Basta a palavra de Governo . .. 
O SR . CAMPOS SALLES - Não baista, .cer:tamente, fl ·palavra do 

Governo, mas é prncis0 distingufr o vwlor e a índole de .ca-c1a do-
cumento : o Governo tem ·de dar ao paiz as razões de sua conducta ... 

O SR. 8ALiiAN1IA MARINHO - E as hases dos seus actos. 
O •SH. CAMPOS SALLES -- .. . mas as provas devem vir em occa,s.ião 

opportuna, em d·ocumento <l13 outra ordem. 
O nobre Senador nãO' i~n-ora que esta mensagem é 'a:companhada 



-101 ~ 

dos rela toriós dos respectivüs :.secretarias de E·staido _; e quem diSise 
·ao· nobre Senador que estes documentos não existem, que nãü ·serão 
apresentaiéLos Dpportunamente ao Congresso? 

O SR. SALDANHA MARINHO - As provas devem vir immedia-
tamen te. 

O SR. Lurz DELFINO - A Constituição diz que os documentos 
devem vir logo. 

O SR. CAMPOS SALLEs---'Perdôe o nobre Senaidor; a Constituição 
diz logo, mas é logo que o ·Congresso funccione regularmente. 

Abstrahindo-me, porém, <leste ponto, passo a demonstrar como os 
autores do documento em discussào não teem razão . qU"ando exigem a 
exhibição immediata de taes documentüs. · 

O SR. EsTEVEs JuNIOR - Os documentos devem estar promptos·, 
uma vez que derivam de ba·se do processo. 

, O SR. SALDANHA MARINHO - Talvez os estejam árranjando. 
O SR. CAMPOS SALLES-Sr. Presidente, é preceito dara na nossa 

Constituição que á Camara dos Srs. Deputado3 compete a iniciftiva 
nos caso·s de res·ponsabilidade do Presidente ... 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não se trata disso por ora. 
O SR. CAMPOS SALLES - PE;rdôe-me V. E x., vou mostrar que 

se trata. 
O SR. SALDANHA MARINHO -- A indicação não pede por ora o 

processo. 
O SR. CAMPOS SALLES - ' Nos caso,s de responsabilidade do Pre-

s~dente da Republica á Camara "COmpete,~isto está escripto na nossa 
OonstituiçãD e está escripto nas leis que recentemente votamos, esta-
belecendo os processos da respoma bilidade ministerial. .. . 

O SR. ELYSEU MARTINS - MRs a questão não é essa. 
O Sn. CAMPOG SALLES - Vou mostrar a V. Ex. que se tra~a f!i~to. 
Mas. dizia, é preceito claro, nas nossas leis organi,cas, que á 

Gamara dos Srs. Deputados compete a iniciativa na decretação da 
accusação do Presidente da Republica nos casos de_ responsabilidade. 
Ora:, do exame dos actos do Poder Executivo declarando o estado de 
sitio e adaptando as medidas que delle devam resulta!', póde verifi-
car-se a criminalidade ou, mais correctamente, a rnsponsabilid·ade do 
Presiçlente da Republica. (Apoiados.) 

O Sn. SALDANHA MARINHO - Então, depois disso, é que vem a 
competencia da Ca:lnara. 

O SR. ELYSEl: MARTINS - Mas o pedidü das provas pelo Senaâ.o 
não impede que a Camara. o faça tambem. 

O SR. CAMPOS SAr.LES - Mas V. Ex. vae ver quanta importancia 
tem isto perante o direito. 

Si, de accordo com esse organismo institucional, a Camara é quem 
decreta a aecusação e o Senado converte•se em tribunal de julgamento 
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para proferir a sentença, cornprehende o Senatlo que, eRtabelecidos 
estes principias, e si o Senrudo quizer apo·derar-se dos documentos 
para tomar conhecimento definitivo da.s medidas a:doptadas pelo 
Poder Executivo, elle não faz 1mtl·a cousa siuão pr·: julgar, isto.:. é, 
infringir o preceito mais vulgar, o mais comesinho, das regras do 
direito . (Apoiados e não apovados.) · 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não se trata disso. 
O SR. CAMPOS SALLES - Por outra, o Senado, chamand·o a si o 

conhecimento da questã-o, antecedendo ou: antecipando a acção da 
CamfJ.ra dos Srs. Deput~·dos, tem de preferir o ~eu julgamento, 
approvando ou negando sua approvação; mas na segunda hypothese, 
isto é, caso o Senaido recuse a stia approvação ao.s actos do Poder 
Executiv-o, que é que resulta? Inevitavelmente a responsabilidade do 
Presidente da Republica. (A.poiados.) Neste caso nós temos o Sena:do, 
que é o juiz, o Senado, que é ·o tribunal ·de julgamento, o Senado, que 
é quem tem de proferir a sentença, transformado em orgão de acc'.1sa-
ção. Mas não é isto por cert•) que quer a nossa Constituição_. 
(A poio.dm: .) ' 

O SR. ELYSEU MARTINS dá um aparte. 
O SR. CAMPOS SALLES 1 - Está claro; é inevitaveL Bor isso é 

que estou sustentando que é preciso não anarch~sar as formulas, nem 
preterir as regras regulamentares estabelecidas pela. nossa legislação 
geral. E' uma questão de .o]'.dem, i1ma questão de garantia e por con-
sequencia uma questão eminentr~mente constitucional esta que estou 
aqui estabelecendo. E' precfso que nessa explosão de paixões que se 

, levantam ·contra o Go-verno, em nome ·da Constituição, e sob esse 
disfarce , não se trate de sacrificar ·todos '01s 1n·incipio.s que Tegulam 
e estabelecem garantias no iulgamento daquelles que, no exercício de 
funcções publicas, possam S\31' responsabilisa:dos. (Apoiados.) · 

Eis por que no meu cpnceito, fundado em rigiorosas ·diisposições 
de lei, não se póde, sem infringir um principio que merece muito o 
nosso respeito, votar pelo requerimento, na parte em que pede a 
1·emessa dos documentos para esta casa. (Muitos apoiox]o.s. Contes-
tações.) 

.Sr. Presidente, devo diZ13r ao Senado, para que fique para ,sempTe 
consignado: não ha quem queira. desconhecer a necessidade da apre-
sentação desses documentos; é Lcr.essaTio que elles sejam apresenhdos 
e que o Congresso seja devi4amente e.~clarecido ( apo·iurlos); mas é por 
~sso que eu dizia hontem q~1e se o faça opportunamente, respeitando 
o.s trar,aites regimentaes e os preceitos da nossa Constituição. 

Portanto, não se peça aquillo que' deve ser solicitado pela Carriara 
do.s Srs. Deputados . (Não ;ap'oiaclos.) Sem duvida nenhuma. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Nüo tem razão. 
iO .Su. ÜAMPOs S.ALLES - Invoco um prooedente muito T'ecente 
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quando se trai;ava do tratado relativo aos negocios das Missões, 
levantou-se essa discussão em primeiro logar no seio do Senado, ma~ 
ficou assentado que os documentos, isto é, o tratado e as peças qu<J 
deviam ;justifical-o, teriam ele ser apresentados prirueil' arnen te 6 Ca-
mara dos Srs. Deputaclo.s, visto que a ella competia a iniciativa em 
assumptos desta ordem. Nós todos votamos este aresto; ficou, por-
tanto, firmada a boa doutrina: em todos os negocios em que directa 
ou indirectamente, a iniciativa pertence á Gamara elos Srs. Depu-
tados, a clla deve caber o direito do intervir solicitando os documentos 
como julgar conveniente. 

Ora, o caso de que se . trata é positivamente semelhante. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Não apoiado; V . Ex. está desviando 

a queo.tão. 
O SR. CAMPOS SALLEs - Pelo contrario. estou. mo~trando com 

a Oonstít,uição . . . 
O S1i. ELYSEU MARITINS ,- V. Ex. está tratando do processo de 

responsabilidade, e· nós não tratamos aqui da responsabilidade. 
O SR . CAMPOS SALI.ES - Mas, perdôe-me, está-se tratando de 

actos, do~ quaes póde resultar a responsabilidade_ presidencial. 
O SR. ELYSEU MARTINS - Quando essa responsabilidade ficar 

apurada, que a Camara cumpra seu dever . 
. O SR. CAMPOS SALLES -:- Mas r.onstituinclo-Re ant0s e> Sonadc P.ID 

orgão de accusação; é o que V. Ex. quer. 
O Sn. ELYSEU MARTINS - Nãçi, senhor; está enganado. 
O SR. CAMPOS SALLFB - Perdôe-me o Sr. Senador. 
P.orventura V . Ex. não tem confiança no criterio e. no patriotismo 

elo outro ramo do Poder Legislativo? 
O Sn. ELYSETJ MARTINS - Sob1·e isso não ha duvida nenhuma; 

a·ssim como actualmente não estou accusando ·o Governo: que110 ter 
elementos para poder julgar os sens actos. . 

O SR. CAMPOS SALLES - Nào ha, poTtanto, ·duvida a este i-Bspeito, 
é necessario que os docu.mentos sejam dirigidos· ao Congresso. mas 
que venham pelo sen caminho legal e que não sirva isto de pretexto 
para :marchisar o proce&so elo julgamento. 

0'--SR. ELYsEu MARTINS dá um aparte. 
O $R. CAMPOS SÁ~,LES __:__ Eu acabo .de mostn1r. 
O SR. ELYSETJ MARTINS - Nfio ha tal. V. Ex. perdôe-me. 
O SR. THOMAZ DEt.FINo.-V. E x. € um bom advogado, sim senho1· ! 
O ~fa. CAMPOii SAI,LES - Tenho muita satisfacão em reeonhecer 

em V. Ex. um bom medico. (Apofridos; riso.) , 
O SR. DoMINGos VICENTE - E' um bom poeta. 
O SR. THOMAz DELFINO dá nm aparte. . 
O Sn. 'ÜAMPOs ·SALLES - Insistiu-~•) muito. como fund amer.fo da 

indicaçfo apresentada, em que os Senadores possuem immunida.des. 
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Antes de ir acleante, devo dizer que não póde deixar de provocar 
um certo reparo o facto de se -ª.Presentar uma indicação sómen te com 
relação r,os membros desta casa. 

Parece-me que, t ratando-se dt factos desta ordem, em que se 
acham envolvidos outros .cid·adãos, e membros da outra Oama:ra, cujos 
direitos não são menos re_:?peita,eis; nem menos importantes do que 
daqueUes que a~ompa·nham as peseoas de nossos collegas; parece-me, 
repito, não havia motivo para que os signatario:s desra indicação esta-
belecessem este exclusivismo ... 

UM SR. SENADOR - Não ha exclusivismo. 
O Sn; 'ÜAMPos SALLES - ... em f~vor de nossos colleg~s . Ou ha 

garantias em relação a todos, ou não ha em relação a ninguem. Est::t 
medida devia ser generalisada, porque não oomprehende sómente os 
membros do -Senado. Si houve uma violencia,. ella deve ser rnparada, 
que1' em rel:i ção ao S enador, quer em relação a outro qµalquer .cidadã-o; 
não .ha motivo para esta distincção ; nem o sentimento de colleguismo 
póde predominar no Senado para qµe faça semelhante selecção. 
(Apoiados.) 

O SR. SALDANHA MARINHO - Não é colleguismo, é a lei. 
O SR. CAMPOS SAI.LES - 1 Qne lei? 
O SR. SALDANHA MARINHO - A que nos dá garantias. 
O SR. 'ÜAMPos SALLES - As garantias referentes a todos os cida-

dão.s. 
O Sn. SALDANHA MARINHO - Não podemos ser presos por um 

beleguim. 
O SR. 'ÜAMPOs SALLES - Mas si tiveram a hombridaide de assi-

gnar este pedido em relação 1a Sêna·d·ores, por que não o. fizeram em 
relação a outrü.s pacientes da mesma medida? (Pausa. ) 

Si querem inutilisar os effeitos das medidas resultantes elo estado 
de sitio, por que o não fazem em tO'da a sua extensão? O seu fim é, 
pois, pert.mbar a situação. 

Efo o que querem os nobres Senadores e é por isso que commettem 
contradicções desta ordem. 

UM SR. SENADOR - N ão ha contradicção. 
O Sn. CAMPOS S.ALI,ES - S i não ha contra·dicção, por que só se 

Teferiram os nobres Senadore aos membros desta casa? (Paus1a.) 
A razão apresentada foi que em virtude do art. 20 da Constitui-

ção, os Senadmes possuem immunida·des e não po·dem ser prnsos sinão 
em flagrante delicto ; uem pr'D cessaclos sinão depois do consentimento 
do Senado. Mas eu peTguntava hontem e levanto hoje a mesma inter-
r ogaçã.o : por que r azão o estado df' sitio, su~pendendo t,odas as gar::m-
f·.in 5 comritu cionaes, entretanto deixn de suspender a.quellas immuui, 
d ades que cobrem as pessoas' dos Senadores, O·S membros do Congresso? 

UM .SR. SENADOR -- :Porqµe são os julgadores dos seus actos. 
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O SR . T.HEODORETO ·SoUTo - A Constituição não permitte esta 
hypothese; ella a exclue. 

O SR. 04:MPos SALLES - Exclue, por que? Senhows, o art. 20 
estabelece simplesmente meras immunidades .. . 

O SR. SALDANHA MARINHO - Eflsenciaes; que ninguem póde 
tirar. 

O SR. CAMPOS SALLES - . . . em favor dos membros do Congresso. 
Mas o art. 72 decreta as garantias constitucionaes que devem ampa-
rar, não certos individuos,_. depositarias de algum dos poderes, mas 
t odos os ci<ladão,s b;rasi11eiro.s e ·até o:s estrangeiro.s que residem neste 
pa:iz. Ahi se estabelece a gar:antia da i·eunião, a liberdade de imprensa, · 
o habe.as-Ciorpus, o segred10 da correspondencia, a iµviolabilidade do 
asylo; ahi se e.stabelecem emíim 'todas as garantias que são o escuCTo, 
a guarda {los direitos individuaes. Ora, pergunto, si estas são ai> ga-
rantias constitucionaes que o estado de sitio póde suspender, ou annul-
la1· a sua ·acção po·r certo e determinado tempo, por que razã.1 ;ião 
estarão ahi compl'ehendidas tambem as mel'as imrnunidades ... 

O SR. SALDANHA MARINHO - Meras .. . 
o flR. CAMPOS SALLES - . .. concedidas aos membros do Con-

'gresso? Não comprehendo nem p\>sso compl'ehender a absurda di.stin-
cção ·que pretendem fazel', éontrariando violentamente o texto consti-
tucional, a sua clara intelligencia. (A povados.) 

VV. EExs. sabem a Tazã-o por que se estabelecem garantias e 
immunida.des a favor dos membros do Corpo Legis1ativo? Si me per-
mittem, em poucas pwlavras .o direi . N1ão é um favor ao Deputado 
ou Senado·r , 

O SR. ELYSEU MARTINS - E' uma homenagem ao poder que 
l'epresenta. 

. O SR. CAMPOS SALLEs-0 Deputadq e o Senador não podem se1· 
presos sinão em fl agrante delic to nem processados ·sinão depois da 

• licença concedida pela respectiva C:amara. Istc es1abelece a Consti-
tuição; estas sã·o as immunidades. Mas por que? porque sabe o Senado, 
sabem os nobres Senadores membrns da opp.osição que a-s· exigencias 
da sociedade se satisfazem com a sancção penal, pouco impol'tand·ó 
o facto em que elle se dá. O que quer a sociedade é que o crime não 
fique impune. 

Estabelecida esta gaTantia, ella aguarda t'ranquillamente a acção · 
da justiça, que, por ,ser demom·da, não deixará de seT efficaz no·s seu.s 
effe.it'0s. E' por isso· que, para os crimes communs, póde-se, sem incon-
veniente de caracter irremediavd. atravessar os tramites mais ou 
menos lentos e que devem prece<l~r o processo. e o julgamento dos 
memhros elo Congresso. O interesse publico não perec::i rá por isso. 

Quando se trata do estadia ele sitio, o caso é diverso. Sabem os 
honrados SeJlladores que o estado ·de sitio é uma medida de segurança, 
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de excepção, que só póde produzir effe~tos quando é opportuna :e effi_ 
cazmonte empregada: nã:o é possivel esperar. 

E,sta é a differença característica entre os processos · communs 
e as medidas que resultam do facto da declaração do estado. de sitio. 

Em um caso -os tribuna:es podem intervir ·com a .sua a:cção bene-
fica, efficaz, ainda que tardia; no estado de sitio, porém, o:ti.d.e se 
tratam de medidas urgentes e de segurança que não podem ser adia-
das um instante, sob pena de tornarnm-se inefficazes, não ha, nem 
póde haver, privilegio ou immunidade que neste caso poria em risco 
os mais sagra.dos interesses sciciaes postos então, não sob a guarda da 
justiça ordinaria, mas sob a vigilancia e responsabi li dar:ie do Poder 
Executivo. (Apoiados. Mnito bem.) 

E' por isto que, Séndo o estado de sitio uma medida que deve 
pertencer em rigor, exclusivamente, ao Poder Lflgislativo, entretanto 
a nossa Constituição, como todas as outras, abre uma excepção; isto 
é, no intervallo da sessão · legislativa, ao Poder Executivo compete o 
exercício desta prerogai:iva. 

Vêem os no'bi·es senadores que, por sua propria natureza, a me-
dida é considerada pela Constituição como sendo de caracter exce-
pcional, não podendo. n~m. devendo por isso ser adiada, sob pena de 
tornar-se completam.ente ineffÍcaz e inutil. (A poiadJos.) 

I sto mesmo serve para mostrar á evi.dencia que estas imm.uni-
da.des -que acompanham os membros do corpo legislativo cessam em 
virtude do mesmo estado de sitio, a-ssim. com.o cessam todas as garan-
tias constitucionaes. 

Senhores, nas · diversas legislações estrangeiras encontro uma 
differença que deve ser assignalada, para que se possam comprehen-
der bem os effeitos, o alcance e a natureza do acto de declaração do 
estado de sitio. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Assim V. Ex. está discutindo a questão. 
O Sn. CAMPOS SALLEs - Estou discutindo pertínen1 ementP para 

responder a V. Ex. e vae ver i:i. Telação que tem com o que acabou ·de 
dizer. 

Nem todas as legislações teem adoptado a mesma norma a respeito 
cio modo por que deve ser executada a prerogativa i'elativa á decla-
ração do estado de sitio. Algumas como a da Austria, a da Hespanha, 
a do Chile, etc., restringem a influencia desta medida a certos e de-
terminados ca-sos; isto é, ha spm.ente uma certa ordem de garantias 
constitucionaes que podem ser suspensas, ficando em. permanente 
vigor todas as mais que não es~iverem e:x:ceptuadas na legislação. 

Ha outras, porém, como a noss:::., a americana e a argtmtina, que 
estabelecem a regra sem limites: ficam suspensas todas as garafüias 
constitucionaeS'. 

O SR. THEO~ORETO SouTo - Felizmente a no.ssa não. 
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O SR. Ü.A,MP.OS SALLES - PTovoco o nobre senador a declarar onde 
está a excepção. 

O SR. TrrEODORETO SouTo dá um aparte. 
O SR. CAMPOS SALLES - Era o que desejava ouvir e agora 

resportdo: no art. 80 se estabelece a regra geral, suspendendo todas 
as garantias; quando se trata, porém, da repressão em relação a pes-
soas, esta restringe-se ao desterro dentro do territorio da RBpublica 
e á detenção. 

Vê V. Ex. que não comprBhendeu bem a disposição constitucio-
nal; ha apenas restricção quanto á repressão applicada ás pessoas. 
V. Ex. sabe que o effeito da declaração do estado de sitio estende~se, 
não só ás pessoas, mas tambem ús cousas. Não ha publicista que não 
o reconheça. Em uma guerra com estrangeiro, si fôr necessario pro-
cede1·-se a uma desapropriação, nã:J serão seguidas as regras communs ; 
estas ficam suspensas. 

O SR. THFlODORETO SouTo dá um aparte. 
O SR. CAMPOS SALLES - Alterar a fórma republicana! 
Não tiomprehentdo que no est~do ele sitio se possa alterar a fórma 

de governo; a fórma de gove1·no não fica suspensa em caso nenhum. 
Não comprehenuo, pois, ·a objecção ·do nobre Sen&d.or. 

Mas prosigo. Das legislações que conheço, só encontrei na do 
Chilê uma restricção com referencia aos membros do corpo legislativo : 
essa diz expressamente no seu art. 152 que não ficam em caso nenhum 
suspen.'>a,q as immunidades que_ acompanham . os· membros d·o COTpo 
legislativo. Ma.s esta mesma excepção reforça os fundamentos da dou-
trina qlll'~ acabo ele sustentar; em toda a paTte onde esta restricção 
não é estabelecida, as immunidades cessam em virtude da declaraçã·o 
do estado de sitio. Assim se pratica nos E stados Unidos, onde ha 
diversos casos de prisão quanto a membros do Co11grns00 durante o 

.. estado de sitio na guerra de seccessão e que foram depois approvadas, 
mereceram a co.mplet;:t sancção do congresso americano; e temos mais 
vizinho e recente o que se deu na Republica Argentina, onde diversos 
membros do Congresso fo1·am presos e não pnderam ser amparados 
TJela acção do poder judi'Cial. E' o que se dá em todos os povos cuja 
legislação é semelhante á nossa. 

ST. PTesidente, j.á disse e repito que· não tenho em vista restringir 
a liberdade que dev~ presidir a 0ste debate; ao contrario, quero que 
seja o mais amplo possível. Meu i'1t1iito é acautelar os no,;sos d~re-i tos, 
defendendo as prerogativas dos poderes d:a nação. 

E' contradictorio levantar a Constituição em protecção dos mem-
bros do 0orpo legis1ativo e rasgal-a ou violal-a, quà.ndo se trata de 
um depositaria de outro podei· que é tão soberano como o legislativo 
porque sahe da mesma origem, que é o elemento popular. 
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dominados pelos preconceitos da escola política em que já se acharam. 

Segundo o nosso regímen, não ha poder menos soberano nem mais 
sober.ano; tod,os teem, dentro da espher.a de sua acção e competencia, a 
mesma sobeTania e independencia. Estarei ao lado dos que querem de-
fender, em todos os terrenos e a todo o tran,se, as prerogativas e a so-
berania do P:Oder Legí,slativo; mas nunca me esquecerei dessa outra 
soberania, de que é orgão o depositario do Poder Executivo. Po.rtanto, 
meu intuito não é impedir o debate, mas systematisal-o, porque deste 
debate ·deve resultar um julgamento e é pTeci,so que seja patriotico, 
justo e ,cri tel'Ío.so. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Ninguem quer outra cousa. 
O SR. Ü.A.MPOS SALL'Es - Folg-0 de saber isso. Portanto, sustento 

o mieu requerimento como uma necessidade para a boa direcçã<o das 
debates e para que 'º no.sso pTonunciamento sobre tão importante as-
sumpto tenha o verdadeiro cunho do patriotismo. (ApdiadJos; muito 
bem., 1nuito bre1m.) 

O Sr. Theodoreto Souto - Sr. Presidente, o honrado Senador 
por S. Paulo concluiu o seu br}lhante discurso, mais brilhante pela 
extraordinaria habilidade e sobretudo pela grande subtileza com, que 
dirigiu a sua argiument'ação do que por sua procedencia. S. Ex. con-
cluiu o .seu discurso, S. E'x. perorou, invocanc1o a soberaµia do Poder 
Executiv-0 ao lado da soberania do Poder Legislativo, e não .sei como 
não disse tambem da soberania do Poder J udiciaTio'. 

O SR. ÜAMl'Os SALLES - Porque esse não está em discussão. 
O SR. THEODORETO SouTo -· Eu · poderia rnplicar a S. Ex. si o 

debate tivesse bastante margem, ou si se abris~e largo estadio para 
uma discussão mais ampla, enm:p.erando 'ºª diversos systeui,as de di-
reito publico e de regimens políticos, duas espheras de 1·elações dis-
tinctas sobre o principio 'da soberania nacional; e poderia demonstrar 
a S. Ex. em poucas palavras a t:p.ese suprema que tem sido vencedw.a 
no direito publico da Ame.rica, que não é sinão uma resultante do di- · 
rei to publico anglo-saxonio - ·a unica e verdadeira .soberania é a da 
Nação, era qual os poderes politt'icos organizado,s sã-0 meras repTesen-
tações no tempo e no espaço. Mas não quero replicar nesse terreno, por-
que mesmo das disposições estabelecid!as pelo honrado Senador vou 
tirar um aTgument,o pelo qual espero ' convencel-o de que o P-0der Exe-
cutivo na .attribuição de decretar o estado de sitio, attribuição transi-
toria, ephemera, por tempo determinaclo, poT momentos breves e limita-
dos, sujeito a prestar eontas im,µiediatamente ao Congresso; espero 
convencel-o de que o Poder Executivo não é neste acto sinão uma palli-
da sombra, como mandataria revogavel 1did nutwrn, eomo provisorio de-
tentor do poder, como uma simpleli! delegação do Pro<ler Legislativo. 
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O .SR. CAMPOS SALLES - Delegação, não; o Congresso julga ·o acto. 
Etrn direito não ha palavrn sem. ,sentido. 

· O SR. THEODO·RETO .SouTo -'- Perdôe o nobre Senador; deixe que 
eu pTosiga, V. Ex. concluiu por essa bella peroração e vou começar 
por ·on.de S . E x. acabou. O já muitas vezes -citado art. 34, paragrapho 
21 da Constituição, base deste debate, dispõe terminantemente o .se-
guinte: . 

"Compete privativwmente ao Congresso N.acional ~ Dedaror em 
eJSb°'do' d.e sitio wm o.u m'{Li'is pontos d'(!' .tlerritorrio nJaciorool, na e.mergen-cia 
de a,ggre!!São por forças es:b1"Ó!lige'Í/ras ou de comJrnoçã'fJ im,irM"rl)(};, e appro-
'l)aJr e 811!3.peniteJ:r o sit.io que ho:iwer sido d!eclurado pefo Po·éner Executivo, 
ou .sieu.s agentes 11esp,on~wveis, na iÚiWsenc~0; éflo Oiongre-sso." 

A faculdade, a .attribuição, portanto, de decretar o estado de sitio· 
é essencralm.ente -legislativa; é um direito que pertence, exclusi,varn.ente 
ao P1o~er Le§i,slador. E, pergunto eu, para entrar já na questão qi;.e se 
discute, poderá um -Congresso dentre os das Republicas Americanas, 
que são mais -ou menos vasadas nos mesmos moldes que -.a nossa; poderá 
qualquer delles decretar um. estado de sitio para eliminar-se -ou a si 
mesmo ou a UlIJia parte maior ou menor de -seus membros ?. 

Viou .ainda especialisar e ferir a mesma questão, frisando o seu 
ponto capital; poderá um.a mai•oria formada na :O amara do.s Depu-
tados ou nb Senado decrntar por uma resolução que sej.a sanccionada 
pelo Presidente da · Republica um esta-do de sitio que tenha por fim 
arredar ou pôr fóra dos ,seus qua,dro1s uma minoria incommoda, e por 
este modo .as8enho.rear-oo .absolutamente dos direitos mais sagraido.s da 
Nação? · 

Não, não póde. Ora, si o Congresso, Poder Legislativo, á quem 
compete originaria, precipua; privativa e exclusivamente a attribuição, 
não póde fazer isto em relação a seú,s membros, e o Congresso age 
por virtude . de direito pro-prio, de força oTganica, de razão irnt1'.inseca; 
si o 'O:ongre,sso não tem poder para dem<etar 'º estado· de. sit;io, 'COm uma 
tal efficacia juridi·ca, logo, conclue-se a fortliori, com, a evidencia da luz 
meTidiana ~ :o Poder Executivo não tem o direito -de vir arranoar do 
Oo1;i.gresso, nem da Camara dos Deputados, nem do . S~nado; nenhum 
das seus ~embTos por virtude de um estado de sitio que elle suhsidia-
Tia, 1secundaria., accident•FJ,l ou provisoriamente decrnta. (!MvJito bem, 
~to~) . 

Senhore.s, deante deste argumento -desafio toda a argu·cia, toda a 
habilidade daquelles que defendem o-s .actos do Governei nesta .situação 
gravissima do paiz em que parece que a força rn.atel'Í'al avassalou todas 
as liberdades publicas, de maneira que as linhas do direito recuam cada 
dia, afastam-se indefinidamente ante a invasãio c1·escente, incessante, 
incontrastavel do podei· armado. 

O SR. ÂMARO CAVALOANTI-::- Desgraçadamente assim, é. 
O SR. THEODORETO SouTo - Eú 'os d13safio a que venham legitimar 
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o acto da eliminação do seio da representação nacional de alguns dos 
seus membros, sejam quaes :f.oiem, sem distincção de pessoas, embora 
convenha sempre rnlem,brar, para mais afeiar o acto, que muitos delles 
são cobertoiS de releva·ntes serviços ao paiz e á causa publica. (Muito 
bem0 rn.MVto bem.) 

Senhores, não rep1·oduzirei -o .argumento, porque elle me parege 
de tal fórma incontTastavel, inatacavel na sua força probatoria, que o 
ponho de parte; até . porque a discussão tem-se re.ferido mais especial-
mente á materia do adiamiento . Mas, permitti-me ainda um.a vez dizer: 
si •o poder a quem compete .decretar o estado de sitio não o pode.ria 
fazer para conseguir a suspensão e menos a eliminação .de al@UnS de 
seus membros, porque elles são elementos componentes de. um orgão 
constitucional, que o art. 15 da lei fundamental decla1,ou independente, 
como poderi.a fazel-o um poder que .só póde lançar mão desse recurso, 
na ausencia daquelle, por circumstaneias urgentes; por motivos de sal-
vação publica incidentalmente •occorrid:Os no intervallo do funccio.na-
mento legisl ativo,. como que episodicamente - no ·drama ·da vida con-
stitucional,--e ainda assim obrigado a prestar contas immediatas de 
seus acto·s ~ E essas Testricções .são mruito justificaveis quando se trata de 
uma attribuição maxima, de um acto supre:rp.o da sobeTania organisada, 
como aquelle pelo qual se declart o estado de sitio·, que na opiniã·o de 
alguns publicistas é uma especie de faculdade constituinte, porque tem 
por fim nada mienos que intenomper a ordem legal estabelecida, apa-
gar as normas . .superiores da ev-c>lução institucional, politica e social, 
vdando a estatu.a da lei, erguendo em um pedestal enor me o arbítrio 
da autoridade até o ponto de afastar com .a ponta da espada as gar.an-
tias da, liberdade, - 8em que po.i;isa entretanto em caso algum, convem 
lembrar desdie já, atacrur os direi1ms fundamentaes e preexistentes, 
como aqui se-;quiz mstentar e o dá a entender •a errone•a e falsa theoria 
doa mensagem presidencial. , 

LMas, .Sr . Presidente, ante a nossa Constituição ha ainda outro ar-
gumento que tem .sicfo .aventado aqui por diversos illustres collegas 
e para o qual nenhuma vez'° nobre Sena,dor achou occasião de resp.osta. 
Si o Poder Executivo, decretandp o estado de .siti•o, deve, logo que se 
abra o Congresso, .fazer uma expo1>ição motivada das graves circumstan-
cias, dos factos anomalos que determinara1ll essa providencia, e que 
estão capitulados em duas unicas cathegorias, giuerra externa, ou grave 
commoção interna, · limitações absolutas deante das quaes tem de se 
abater todo o poder, salVio o predominio inteiro e irresistível cego e 
torvo ·da força material; si o Poder Executivo, logo que se reunir o 
Congresso, de.ve prestar-lhe e.anta de seu procedimento e sujeitar -0 seu 
acto a todas as coTuSequencias jurídicas, até á responsabilidade criminal ; 
si o Poder Executiv.o temi de subm.etter-se ao Congresso, que fu.ncciona 
ou como Püder Legislativo para r.atificar o seu acto, ou como Poder · 
if udic~ario par.a julgal-o, 1condemn$do-o ou iSa·nccionawdJo-o; :si/ 10 
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Congi·esso faz a lei ou profere o ve?·edictwm pelo qual sómente póde 
subsistir com effeito.s legítimos o estado. de sitio; si elle, por virtude 
das theses constitucionaes, que to.do.s devemo.s considerar como a maj-or 
chrarta das publica.s liberdades, pois que ellas abrnngem na sua pro-
funda e va,sta com[Jlexidacle os direitos primordi.aes do homem na so-
ciedade, do individuo na communhão civil, do ci.dadão na . ordem polí-
tica, <lo brasileiro no seio dos estados que 0ompõem o mundo civilisa-
do; ·si assim é, porque deve ser, como se póde jamais entendei:- que o 
Executivo altere, modifique, e muito m1enos elimine ou destrúa o po.der 
que o julga? . · · 

A declaração do estado de sitio suppõe a integl'alidade elo exercí-
cio da soberania nacional; resulta, poT assim dizer, de toda a somma 
de poderes que estej am em um momento dado na direcção suprema 
das forças m/oraes e materi.aes que constituem a existencia mernia da 
sociedade política; é um acto culminante dos poderes em funcções. Como 
é, pois, que um poder orgão da soberania póde ser affecta<do, no todo 
ou em parte pela declaT.ação de um estado de sitio? 

·Seria o ser e não ser ao mesmo tempo. Como é ainda que um 
poder faria o sitio para destruir ou enfraqueoor outro? 

Seria isto o maior dos absur.dos. (Mwitos ap,oi(J;dol':!.) 
Particularisanclo, pergunto: como é que 'O Poder Legis1ativo exer-

cendo uma attribuição de julgai', na hypothese de que se trata, estaria 
sujeito .a ser embaraçado, impedido, cerceado na sua força constitui·da, 
no.s seus orgãos vi vo,s? 

.Como, é que o Poder Executivo poderia farer predominar a sua 
vontade, retirando do seio deste Oongresso um 0111 mais ·de .seu,s . mem-
bro,s que são os seus élementos componentes. 

O SR. SALDANHA MARINHO - Anniquilar o Congressn. 
O SR. LAPER - Dos seus juízes. 
O SR. TrrEODORETO SouTo - Seus juízes ! Assim em breve elle po-

deria inutilizar completamente o poder e a força jurídica do seu jul-
~ador . 

Vejamos agora á c)Ontranlo sens(), e os argumentos dessa .categoria 
logica são de alto valor; si o Poder Executivo, no exercício da attri-
buição passageir.a, ephemera, que se póde i'€·presentar como uma sim-
ples delegação momentane,a do Poder Legislativo e com todos os actos 
sujeitos ao referendtwm, decreta o estad:o dG sitio e póde suspender as 
garantias constitucionae.s e as immuni.cla·des .dos Tepresentantes da Na-
ção, então o Congresso tambern,, quando decretasse o estado de sitio, 
podia eliminaT os ül'gãos do Poder Executivo. (ApoÍKl.dos.) 

O 8R. Luiz DELFINO ·_ Sim, senhor; muito bem. 
O SR. TrrnonoRElTO SouTo - Peço que me re·spondam a -esse ar-

gumento, que reputo irrefutavel. E vêde bem: o Congresso, decretando 
o estado de sitio, funcciona em virtude ,de attribuições pr-oprias, por as-
sim dizer intrínsecas do seu mandato1 liga.das, inherentes á ,sua sobe-
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Tania, ao pa.sso que o P-Oder E xecutivo, quand'o funcciona decretando o 
estado de sitio., não o faz por virtude de .sua natureza organica ou da 
sua evolução funccional. P.ois bem: si o Podel' Executivo, decretando 
o estado de sitio, póde prendeT, destenaT um, dous e por consequencia 
20, todo-s, pc;>rque o direito não conhece mais nem me'nos, não se mede 
pela rego a nem pelo compasso; o direito é um (•ap:o'fÍJ(Jj(ÍJ.o) ; .si elle pó de 
fazel-o, então o Oongre.sso, quando, decreta o estado de sitio, póde tam-
bern: extinguir o P:o.der Executivo na su a organização constitucional, 
nos seus elementos COIJilponentes, no seu funccionamento,. na sua vida 
interna e externa, em todo o desenvolVimento da sua acção ad:r:nin;1stTa-
tiva, na plenitude do seu .exercício e da sua marcha institucional. 
(Muito bem.) 

O SR. Lurz DELFINO - Essa é .a verd•ade. , 
.O SR. THEODORETO SouTo - Mas isto é evidentemente absurdo. 
O SR. GENEROSO MARQUES - E1sse ai·gumento já foi aventado e 

não teve resposta. 
O SR. THEODORETO SouTo - Mas, senhores, creio que ultrapa.ssei 

os limites da discussão, que parecia circumscripta unicamente ao re-
quel'imento ·de adiamento ou cousa equivalente, afim de que seja af-
fecta· a uma comrnissão a indicação apresentaid·a pelo meu illustre colle-
~a. e por mim tambern, assign~<la. · .. 

Todo.s vós tendes notaido a extrema habilidade com que o. illustre 
Sen1ador por S. Paulo, evadi:qdo a questão da immunida:de, que foi a 
questão Testricta. . . , 

O SR. AMARO ÜAVALCAN'rI - A unica proposta. 
O SR. THEODORET.O SouTo. . . a . questão unica especialisada, dis-

cuti.da e Tapidamente Ventilaqa nos consiJderonda que precedem á indi-
oação ... 

O SR. ÀMARO ÜAVALCAN'I'I - Apoiado, e isso·não se discutiu. 
O SR. TiHEODO~ET.O Sou'l'p ... ·S . Ex., ultra passando· a.s raias n a-

.tur.aes dessa discussão, embrenhou-se pela iniciativa da Oamara pau 
decretar .a Tesponsabilidade do Poder E xecutivo; enveredou pelo cami-
nho do exame da mensagem e de todo o processo que tem de ser produ-
zido. perante o Congresso relativament.e ao estado',de sitio .. decretado pelo 
Pi·esidehte da RepU"blica. . 

Er.a o caso de dizeT-lhe, .eomo nós usamos nas discussões judiciaes 
'para anedar as materras não pertinentes, e aqui invoco o apoio do m.eu 
homado coHega, Senador por Minas Geraes, illustre advog3.'do,non est 
hic locus. . 

Não se tr.atava disto, nem se podia tratar, primeirarniente porque 
a mensagem, como mui to bem dü1se o meu illus.tre amigo SenadoT pelo 
Piauhy, falha, e seja-me per14ittido fallar com; toda a .franqueza, inha-
bilniente feita, elabor.ad.a sem sciencia nem arte, inepta no fund.o e na 
f áTma, porque nem ao menO's condensa em synthese, ou desenvolve e 
esclarece em analyse,· não Tes11me nem debate amplamente os assumptos 
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.a que se refere (apoiad!os) ; a menl?agem., tr:atando dos graves a·conte-
dmentos que prece.deram, acompanharam e .seguiram-.se ao decreto de 
10 de Abril, nãó nos fornecia elementos para um exame detido, para 
uma apreciação re.flectida e para um recto julgamento. 

Devo dizer mesmo que no meu espirito paira uma duvida em re-
la.ção á manefra po1· que se ha de tom(ar .conhecimento, processar e 
julgar, da exposição feita pelo P :residente da Republica, ou ella fique 
restringida na mensagem já apTesentada, ou ella continue· a ser ·desen-
volvida em documentos ulteriores, que .ainda ha pouco disse um Sr. 
Sena:dor ·se estavam p'f'.epoYl'amrlo e seriam prnsentes. 

P1arece-me mesmo que pela Constituição a .Oam1ara e o Senado 
<levem funccionar rnunidos para tomar conhecimento ·deste assumpto. 
(ApoiaJd'os.) Ora, já vê o Sr. 1Senador que não est'avamo·s tratando de 
prejulgar, ;de exarar V!eredicturn .sobre -0s actos do· Poder E~ecutivo re-
lativos ao esta.do ·de sitio·; não -0 ·deviamos fazer, não era o momento, 
comqll'anto já devessem estar prepaTados todo.s -Os elementos para isto; 
era, porém O primeirn passo,. a primeira phase d'o· exercicio eras nOSSa.!l 
attribuiçõe.s como senadores, ·de.viamos tomar conhecimfinto do. aconte-
cimento mais grave que registra a nossa histo·ria constitucional, os 
nossos fas.tos políticos do·s ultimas tempos. 

O SR. AMARO CAVALCANTI - O patriotismo obrigava a não se tra-
tar de ma teria alguma ante.s dessa. , 

O SR. THEODORE'l'O SouTo - Não se tratava disso, e não havia 
mzão para ·dizer o nobre Senador que assim atacavamos a prel'ogativa 
àa Camara, iniciando o debate iem relação á Te.sponsabilidade do· fJhefe 
do Poder Executivo. 

E so·b este .aspecto S. 'Ex. chegou ao ponto de espoliar -0 Senado 
por meios indirectos da prerogativa que lhe compete, confundindo e 
baralhando as phases que .são perfeitamente distincta.s ne.ste negocio, e 
são aquellas em ·que -0 Congresso toma conhecimento e julga sobre ü5 
factos Doporridos, e aquella em que, tendo verificado a responsa:bihdade 
criminal, inicia um proce;siso de conformidade com as leis e segundo as 
ÍOTmulas pre~ElistabeJec~das. 

UM SR. SENADOR - ·Pióde até não haver ,criminali.dade e não se ter 
que processar . 

.O SR. THEODORETO SouTo - Mas nós tmta:vamos exclusivamente 
e este era D objecto da indicação, da .questão da immun~dade elos se-
nadores, que eu- dizia que é uma regra abs:oluta, que pela nossa Consti-
tuição nã:o tem neJ1humia excepção, a não ser a elo flagrante delicto, 
e esta mes:m,a sujeita a um;a condicionalidade de licença ulte1rior do 
Senado. 

E devo accrescentar que essa immunidade é tão absoluta que não só 
verifica-se nos casos imperativos, obrigatorios otl forçados,. como tam-
bem nos casos voluntarios; porque vós verifi.caTeis, por exemplo, que 
o P.o.der ExecU:tivo não póde .arredar nenhum membro da Cam1ara nem 
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do Sen·aido para uma com.missão diplomatica ou militar, sem que a 
Camara üU o Senado tomem disso conhecimento e .dêem a sua licen-
ça. De sorte que, me.smo quando exis·te ü elemento da voluntaried·ade, 
isto é, quando o 'Senador ou O· Deputado. quer :&ahir d.o seio dá •sua Oa-
m1ara, é necessario ainda obter licença desta mesma iCamara; quanto 
mais tratando-se de caso.sem .que elle é forçado por um. facto crimmal 
que corn.metteu, ou por .qualquer .outra circumstancia ( art. 23 § 2°) . 

Tenho fallado na immunidlade tanto do Senador como do Depu-
tado, mas quero restringir a discussã:o á immunidade do Senador. 
Esta é absoluta; a Constituição estabelece que eHe não póde ser preS·(} 
sem licença d'a sua O amara . 

Onde está a excepção ? 
1No proprio cB.rtigo que estabelece a flagrancia como uma limitaçãa 

em um {;aso especialíssimo, ou antes, como uma suspensão provisoria,. 
uma interrupção moll\entaneia da actividade do principio, pois que an-
tes de chegar á pronuncia a .autorid·a·de é obrigada a remetter os autos 
á O.amara respectiva, .que resoherá soberanamente sobre a procedencia 
da accusação. 

Mas dizem: "suspendem-se as garantias .constitucionaes pelo si-
tio, e foi especialmente para este fim ·que se decretou o ultimo estado de 
·sitio". Sim, sabemo.s bem que .o ultimo estado de sitio visou .exclusiva-
mente ir .agiarrar no .seio das C~maras cada um dos seus membros que-
pareciam suspei tos, tanto que ipconsequentemente '° decreto de 12 de 
maio creou uma jurisprudencia nova, inventou uma situação jurídica 
não conhecida, cerceando üS principaes e naturaes effeitos do sitio. 

E ·aqui devo ·dizer, senhores, ·até com uma ce~:ta tristei;;a: 1os minis~ 
teriüs ·anteriores possuíram no· seu seio homens vers.ados nos conheci-
ment.os jurídicos, que não me pl}reoo ter o m,inisterio actual. Teremos 
oocasião de debater esse acto, verdadeiro corpo de delicto· da maior vio-
lação da lei que aindia se commetteu no paiz, ·<focmmento sem par na 
historia, onde figurará como mn do·s mais ousados attentados contra 
a.s liberdades ,publicas,. vestígio indelevel de um momento ·de dictadura 
que equivale a uma eternidade de oppressão. 

iHavemo.s de analy;sal-o, sim,. e veremos o que elle tem de errado, ·de 
absurdo, de contradicoorio, de f.µ.lso . 

O decreto, como um favor, permitte a liberdade ·de locomoção, a 
liberdade de imprensa, par.a douraT .o crime em que está envolto; e ha-

' vemos de pTOiVar que elle é o matoT crime ·que .se commetteu neste paiz .. 
Disse para dourar o crime, ou pa1'a vestil-o com roupagens enganaidoras, 
quando o maioor de tordos os absurdos é um estado de sitio com libeTdade 
de locomoção. Não·; o estado ·de sitio tinha p,ar objectivo unico, alveja-
va exclusiv•amente apanhar no .seio do Congre.sso os membros desaffectos 
ao Governo. 

Dizia eu que as immunidwdes que os protegem não po·dem .ser sus-
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pensas no esta:do de si.tio, e não ü podem ·Sem ser atacadas prerogativas 
c;onsti tucionaes. 

O nobre Senador rnferiu-se ás garantias do direito, fez uma .dfo-
tincção e qualificou como garantias secundarias as Ím.miJlnidades do 
Deputado e Senador. A distincção é arbitraria, capciosa, 1sem funda-
mento nem na lettra, nem no espírito das disposições constitucionaes. 

fü os Deputiados e Sena:dorns têm. garantias, como membros do Con-
gresso, teem-as tamibem, como cida:dão.s bra.sileiro•s. Além. disso, as im-
munidade.s concedi1da:s .aos membros do Congresso pwtegem a inCLe-
pendencia do poder, ba.se da .sua organização; a Constituição, no art. • 
15, diz positivamente: ·São orgão.s da soberania naci:onal ois. P-0deres 
Legislativo, Executiv.o e J udiciario, harmonicos e indepen,dentes entre 
si. A immunida:de cobre a pessoa do representante da Nação em nome 
de .altos p1·incipios .de Ol'dem, so'Ciial, por motivo não só de honra e digni-
dwde pes.soal, miais ainda e ,so-Oretudo por motivo intrínseco de OT'g]ani~a
ção dos poderes publico.s. A soberania que teem, que devem ter os seus 
orgãos para serem respeitados, na sua integridade jurídica e moral, 
não póde ser iaffectada ou prejudicada nos seus elemento:s, que são JUS-
tamente as ,pessoas que a compõem. 

:O nobre Senad.ol' chegou ·a dizer que todas as liberdades, mais ·ain-
da, que todas as garantias ·consagradas no capitulo da decla11ação de ·di-
reitos podiam; ser suspensas no estado ·de sitio, quando a Constituição 
determina por exemplo que o Congresso não pode1·á legiislar sobre li-
berdade rnligio.sa, alte1~and:o .a substancia ou fórma po:i· que ella foi 
soheranamente wgulad·a, nem sobre a .organ'ização essencial da Republi-
ca, ·de modo .que a lei não ataque os principio,s que formam as funda-
ções de tod:a a ordem política; menos .ainda os princípios eterno.s,. pre-
existentes, direitos primeiros anterioTes e supeTÍorns, originad:o.s da 
pl'Opria natureza raci:dnal ·do homem em sociedade, elementos indes-
tructiveis, alveo permanente ,por onde a .soéieda<le caminha e evolue 
peJ"petuamente, instrumentos eissenciaes do seu pr·ogresso e da sua gran-
·deza, Pela theoria do no-Ore Senador o estwdo de •sitio podia a.té con-
fiscar a pr.opriedade :a liberdade de consciencia, e miitro,s direiitos e 
prerogativas do ·cidadão. 

•Mas S. Ex., .sendo arguido em relação á propriedade, que o Go-
verno não quiz conf.is0ar, evadiu á questão· e acobertou-se com 'ª facul-
dade da desappropriação, cousa muito differente dio confisco, porque 
a ·desapro,priiação é preceito de direito constitucional, consagrado pelo 
direito commum,, corrente we pbano na p11atica da vida civil, sempre 
·que a neces.sidade ou utilidacl\:i publica rus~im; o exigem.; ao passo que 
o confisco só póde ter logar em um.a comm1mhão rudimenta1-, barbara 
ou em uma sociedade em que uma grande rev.olução arremessa uma 
parte dos cidadãos contra outra, sendo uma cLas duas esmagada, como 
tem acontecido, em diversos mome,ntos da hist.oria .do novo e velho 
munc1o, e o vre victiJs ·é a formula suP!rem:a, IO• direito incontest avel, por 
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que .a força vencedora reoérganiza ou remodela os elementos institu-
cionaes da mesma .sociedade. 

UM SR . .SENADOR - Está de accôrdo o nobre Senad1o:r, ST. Oampos 
Salles, com .a mensagem ·que declara como um ,a·cto de liberalidade o 
não confisco da propriedirude dos cidadão.s implicalfos na sedif,}ão. 

O SR. T!HEO'DORET'O SouT.o - Nunca o esta.do de sitio póde te:r 
força para eliminar as immunic1ades .do.s representantes de um. poder 
independente do Executivo. A indicação .que apresentamos é uma me-
dida ·de ordem interna, que respeita á ·dignida:de .da corporação legisla-
tiva; exige que venham tomar parte em seus trabalhos aquelles q;ue se 
.acham armdados ·de nós, não só contTa a Oonstituição, mas oontra 
todos os principios de O·l!dem civil é politica,. de r·azão e ,de convenien-
cia·s publicas. Não nos illudam:o.s: ao la.do daqudles .que foDam. elimi-
lllvdas parece que ha uma lista de inscriptos, .segund:o li algures; e o 
P-0der Emc1rutiv-0, pro.tmhindo os effeitos do estado de sitio, si tem 
o .direito de reter no extremo do Amazonas e nas fortalezas das nossa.s 
ilhas e costas, quatro I110mbros do 1Senado, póde de um momento para 
outro mandar arrebatar daqui, do nos.so seio, mais quatro, mais .oito e 
até se quizer todo· o Senad:o. 

Pois si ha .ahi como um livro negro, onde se arr-0larão ·os .suspeitos! 
Não nos illudami<)S; est•amo.s em pleno regimen da força. , 
Bóde-se algumas vezes, bem 1raras felizmente, para honra ,do genero 

humano, justifical-o por necessip:ade de reorganização social; mas nós 
estamos em pleno e indefinido regimen da força, e ,devemos fazer todos 
os esforços para .sahir desta situftção; e si devemos procurar nesta. Oa-
mara manter o debate em uma região serena e calma par.a tomarmos 
uma resolução digna ·de um .Se:p.ado republicano, cumpre, entretanto, 
que a serenida.de não diminúa ou entiib~e :a energia de nossas oonvi-
cções e a intensidade viva de nos,so. patriotismo. ( :Mruxi,fo bem.) Si assim 
é, si se tTata de fozeT com que yenham, tomar par.te na deliberação do 
Sen:aid:o os .SenadoTes ·que estãó ·afastados pela força, porque este ser-
viço prefere ·a todos ·os outro.s, po·rque é o Oo·ngresso que póde adiar 
e pl!orogar surus sessõ'es, e .só o t3enado é que póde dar licença: a 1seus 
membros, poTque .a composição ·P.o Senado neste regimen não· deve. ser 
falha, pois cada Est31do dá tres membros e o estado de .sitio eliminou 
alguns delles, e até ha E.staido.s qµe não teem 1aqui rep.Tesentação. 

UM SR. SENADOR - O Go·verno atacou o principio federativo. 
O SR. TREODORETO SouTo -- Nos Estados Unidos é este mesmo 

o fundamento do direito publico federal - a permanencia effectiva de 
dous membros representantes ·de cada E1stado, principio .que foi trans-
plantado para a nossa Oonstitu:ição textualmente e deve .ser mantido 
por tocl:o1s nó'S, defendi.ido .a .todo tpnse e em todas as circumstancias. 

P1ara que o 'Sr. Senador m;rnda que a indicaçã-0 vá a uma com-
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missão? Pela sua importancia? Mas a m;ateria é por si mesma grave, 
e até transcendente,' urgentissima, C\OiJJliO a verifiC"açãü de p·odeires e 
todas a·quellas que se refe1'em ás pesso·as doi:> Senadores. 

Para que essa commissã:o? E lla irá dizer que nadµ, póde dizer em-
quanto não lhe forem, aprnsentwdos o.s documentos pelo Poder E xe-
cutivo; ella irá dizer ·que em face da Oonstituiçfo as immunidades não 
protegem -o ·cidadã:o em •certo e determiniado tempo; ella demorará al-
guns dia.s o seu parecer e a ·ausenciaJ .(tos Senado·res e&tá prejudicando 
os nosso.s trabalho1s, e os !Estados que não teem representantes aqui estão 
soffrendo em .suas prerogativas. . 

O Senwdo representa a .soberania do.s Estados, •a sua autonom.ia; 
elle concretisa o principio da fedeTaçãü ; não· póde ser desfalcado nns 
seus · elementos constitutivos. 

Esta consideração de ordem política paira com, um ,principip 
eminentemente conservador d a fórma republicana, contra 'ª .qual nem 
o Oongresso póde attentar, quanto mais o Presidente .(!:a Repnblica. 
iNunoa vi maiior erro, maior abuso, maior vioI.ação· da lei. 

Eis a questão como é, reduzida ao que ha de mais simples•: trata;-
mos simplesmente de salvar em uma emer,giencia com,o esta um princi-
pi10 constiteoi.onal, de fazer com a maior urgencia o que de"'l'.e ser feito 
já e já. 

O debate ,, !Sr. Presidenite,. .permittiria que eu afoda adduzisse algu-
mas reflexões ·ale ordem política sobre o ·assumpto, e para i sto teria tido 
ü exempio do nobre Senador por S. Paufo que me precedeu; ~IJ.'as não 
o quero fazer. A ma teria está bastante elucidada: o 1S.enwdó trata de 
prerogativ·a .sua; não precisa de1 parecer de commii>são, -o .objecto é 
urgentíssimo; trata-se de fazer com que venham ao Senado membros 
que lhe pertencem; não e.e prejulga c0m isto a .causa do e,stado de 
sitio, porque esses Senadows podem ainda ser submettidlos á processo 
normal e med'iante a licença.do Sena:do. Nós tratamos, portanto, mais 
de uma questão econom!Íca do 1Senado, do .que de uma questão política 
e ·criminal. Esta fica intacta, "l'e 'inteq11al, para ser julgada opportuna-
mente. Este º'PP.oh1twniam1}.enfo é que me parece já demasiadamente pro-
longado. 1A Constituição estabelece que ü estado ·de sit'io tem uma 
circumscripção limitaida no tempo e no territorio, e que o Oongresso 
deve tomar conhecimento dessa medida logo que ·se reuna. Houve um 
e.sfado .de sitio por tres dias; mas os seu;S effeitos se estenderam além 
e este:nidemrse :até não sei quando; e emquanto estamos aqui deliberando 
sobre -os mais graves acontecimentos da P1atria e cogitamos ·de nos or-
gani.sar em Poder Judicial, para lavrar o rro.sso vereilJi,cliftm sobre um 
acto do Poder Exe·cutivo, aquelles ·que fo11am ·f}rrancados ·do nosso 
seio ,atravessam regiões inhospitas e cada vez se distanciam mais, 
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impedidos no exercicio dos ,seus ·direito~s sagrado.s, oom grave detrimen-
to não só do Congresso, mas ainda e sobretudo da Patria brasi1eira. 
(Mui to biem; rn>uxito bem. ) 

O Sr. Amerko Lobo vae ·da.r as razões que tem para ·dar o seu 
voto pelo requeriment-0 do nobre Sena,dor por S . Paulo. 

Na aurora da Republica encontram-se dous est.ados d'e sitio .diffe-
rentes . E 1spósa .a doutrina do.s orll!dores, que o· pTecederam, de que 
compete e:xdTusiva:m,ente ·a:o Oongiriesso estwbelecer ü esta,do de sitio, e 
cumprimenta -0 nobrn Senador pelo Ceará pela metaphora de que ser-
viu-se, dizendo •que o Governo, ·quan·do decrnta· o estado de sitio> é uma 
pallida sombra do Oongresso . 

O Governo Tepresenta a summa da vontade nacional ; mas é pre· 
ciso que, <leante da sua ·omnipotencia encontTe outra. 

, .Vê-se ameaçada a Constituição, que se quer desvir@-nar, toTnando 
a Presidencia ·da Republi-ca urnia Vaga VBnus, de sorte que não é a Re-
publica, como a mãe dos Grncchos, ·qUJe póde contaT com o dia de 
amanhã. Querem dar ao paiz uma Republica despedaçada, que lembra 
a phant•asia de Racine. · 

E' oont:z:a isto que protestam os que votam pelo requerimento, 
por.que teem fé na R~publica, e teem; fé que o Governo rpTesidenoial se 
ha de solidificaT, até que .a elei1çã:o venha no tempo Jeg 1. São homens 
que veneram os seus collegas, .que não estão presentes, para, fazendo 
silencio 'ª todas as paixões, só ouvir a voz da ver·dade ~ da lei. 

E' contradictorio ·o que dil!"se o no·bre Serrador pe1o Rio Grande 
do Norte, que estava ao lado ·~O.s co-nspiradures de 23 de novembro, 
e, portanto, agora nã.o deve ·de&truiT o fructo do seu trabalho. 

Esqueoom ·o.s nobre,s Senadqres de que ha tambem um poder igual 
ao .do Senado, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e lá os paci-
entes do esta;d·o de sitio tiveram já umi areBto, dizendo que esse estado 
dependia de approvação do Congresso. 

Em um processo politico, o destelTO é uma medida transitoria e 
leve. O illustre Serrador pelo Ceará não podia 1ançaT o estygrrna de 
inepcia sobre o.s -decretos do Poder Executivo, p01·que foram mode-
r adJos. 

Fallou no.s esta.dos de sitio; o primeiro, foi com ablação do Con-
gresso e do regimen constitucional; o· segundo, foi na ausencia .das 
Oam1aras. 

Respondendo a alguns apartes, pergunta onde está a anarchia? 
Estava na fortaleza de S.anta Oruz, entregue .a mãos homicidas. Tudo 
isto demonstra um estado revofocionario .. 

Quando os Senadores vinham para a sessão, marchavam paTa 
Santa Cruz os batalhões, que, felizmente, conseguiram o triumpho da 
legalidade. Vivia-•se sob •a:s disse:q.ções civis, sob o regimen das g?jeve;s; os 
boatos formigavam; a cada passo dizia-se que o Presidente da Re-
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publica estava ·deposto; -0 cambio baixava; não havia segurança, e a 
cada momento receiav".--Ee o saque da cidade. 

Acc.uisavam a Republica de ter s.ido feita pelas wrn1as; é certo 
que -0 foi, mas de uma maneiTa suave, mo,strand·o-se o exercito digno 
da posição .que -0ccupava . Oomo, porém, ella fôra feita pelas arm.as, 
procuTou-se matal-.a pelas conspirações, que iam .aos .quaTteis fazer 
o alliciamento das tTopas. E, mais contristador .ainda, treze genenes 
fizeram uma intimação solemne ao Presidente da Republica com-0 oom-
plemento da outra, que havia sido feita pelo saTgento de Santa Cruz! 

Quando uma intimação destas é feita por commandantes do exer-
cito, por homens que dispõem, da força armada, essa intimação não 
toma, por ventura, o ca!'acter perfeito de uma conspiração militar? 

E ssa intimação não era feita por commissão do Senado; a maioria 
não foi -0uvid.a e a minoria tambem não ·o foi, porque seria a ,prim13ira 
a aconselhar outro caminho . .Estará o orador enganado? 

Si o Presidente da Republica ce.der a uma intimação hoje, qu,em 
poder-se-ha manter amanhã? V'iriam, então, os tempos da Rol'llja •anti-
ga quando os Cesares eram mortos pelos pretorianos e os GovernO•S ti-
nham duração ephemera. 

Balla-se muito no triumph-0 do elemento civil ; mjas com estes 
precedentes, 0om esta má vontade que ha contra todos o.s ~vem.os, 
com estes boatos, qual .seri a o civil que podesse desempenhar o alto, 
cargo de P'residente da :P.iepuhlica e m;anter.Jse nelle? 

Já vêem os nobres Senac1ores que o paiz está em um momento 
solemne da historia, em que a Republica precipita-se no abySlllo . Es-
quecem-se SS . E Exs. de que no Senado, como em toda a parte, é 
preciso haver autoridade, e tanto é isto cel'to que o nobre Senador 
pelo Ceará apresenta como argumento Achilles a deducção de que, si 
o Presidente póde eliilljÍnar o Congresso, o Congresso póde eliminar 
o Presidente. 

Ha, porventura, no Senado, algum com!ité ·de salvação publica ou 
simplesmente um corpo legislativo com funcções regulares? O Congres-
so nunca podeTia :annullar .a autoridade, poTque, estabelecendo o estado 
de sitio, nada executa; mas commette simplesmente ao Governo a fa-
culdade de pôr em pratica as medidas consoantes a esse es.ta;cfo :anm·-
mal, e, assim sendo, ·o Presidente não voltaria contra si ·a arma que lhe 
foi entregue, porque isso seria ·O suici'dio. O argumento elo nobre Se-
nador não tem, pois, Tazão de ser. 

Dizem os nobres Senadores que a immunidade dos membros do Con 
gresso é ampla e geral ; mas esquecem-se de que ha a excepção do fla-
grante delicto. A conspiraçã·o é um crime srui-generis, que tem principio 
de execução nos 0onciliabulos, e, emquanto existe o conciliabulo e se 
trama contra a autoridwde constituída, existe a oonspiração, existe o 
flagirante. 

Respondendo a diversos apartes, nos quaes se affirma que existe 
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uma conspiração legitima, diz o orador que está descoberto o pensa-
mento da opposição. Assi!Ili, passado o requerimento, p6de ella tocar a 
rebate, chamar (JS populares, envial-os ao Itamaraty, destruir as leis· 
e a .autoridade; mas onde fica Q Senado da Republica? 

n epois ·de largais considerações contTa o argiumento do , illustre 
·Senadür pelo Ceará de que o Governo podia, segundo a o.pi.nião de-
bati.da, eliminar o Sen&do e a Camara em sua maioria, argumento sem 
o menor valor, diz Q -orador que a questão é que são os .actos de ·3 de 
novemhro, que se insurgem ·contra os de 23, rmu:tiatis mutandis: E por 
que nfo fazer uma conciliação ? Por que não esquecer Q passado ? E 
por que esse maldito decrnto de 3 ·de novembro, irLConstituciconal, ha 
de ser absolutamente um thema de desunião? 

E squeçam-se d·o passa,d'O, sejam1 ·deixadas lá fóra a~ paixões quan-
do os nobms Senadores entrarem, porque é bem possível que o Senado 
'bl~asileiro, como a Camara .dos Deputados, ligue-se, não em u:rp. laço 
hypocl'ita, mas em um laço de fraterni·dwdeJ em respeit'O á lei, á Consti-
tuição e á ·autoridad<'l, porque, si os nobres Senadores não reHpeitarem 
a .autoridade, si no 1Senado ou fóra delle, pregarem a conspiração per-
manente, a restauração da mona,-mhia, o esphacelamento do Brasil, ou 
a a:narchia OOI'ãü o resultado. 

O Governo está em mão If1Ílitar, e é preciso que, no momento, 
esteja em mãü :militar. Portanto, respeite-se aquella lança, não se lhe 
diminua o poder, e, em torno della, crie-se o centro da liberdade e do 
progresso. 

· E' muito d:oloroso que tantos brasileiros fossem, por necessidade 
publica, tiraodos do seio de sua.s familias; mas este exilio não é nenhu-
ma infamia, nenhum padrão de ignominia. Aristides foi condemnado 
ao desterro. O Gove;rno mesmo1 si se tivesse engarnvdo, fazia honr.a 
aos exilados. Ora, si o Governo foi tão inepto· que foi moderado; si o 
Governo usou .de medidas de .segurança, por que razãio., obscurecidos 
pelos sentimentos, os nobres SenadoTes não dão tambem va.lor á causa 
publica, que o Governo representa? 

Voto pelo requerimento, principalmente porque o Supremo Tri· 
bunal decidiu não dar habeas1-co1·pus emquanto o Congresso não appro-
vasse ou reprovasse o estado de sitio. 

A respeito do outro estadq de sitio., não houve nenhum inicio 
de debate; é a primeira vez que se apresenta deante do Senado o 
exame de uma questão de Estado, que diz respeito- ás liberdades. 
O interesse individual é nenhum, o interesse supremo ~ tudo. 

Tendo de aguardar-se os clocumentos, o orador deseja , ouvi1· a 
commissão, não o pensamento de perpetuar a solução da questão. 
E" preciso que o Congresso, já. e já, SQI'enamente ouvindo as partes, 
sem elecção, porque o- que o il~utre Senador pelo Rio Gmnde do 
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Norte propõe é nem mais nem menos do que um desterro para todos 
os outros ·cida:dão·s·,que não são membros do Senado brasileiro·. (Muito 
boem.) 

O Sr. A~a.ro Cavalcanti - Sr. Pre&ide11te, si o meu espn•1to 
Jª não estivesse assaz e profundamente ferid•o do maior dissabor, ao 
considerar a situação desgraçaida das cousas publicas, que ora atra-
vessa o nosso paiz; si, mesmo pessoalmente, a consciencia não me 
arguisse de responsabilidade, emLor·a indirecta, pelos males que pre-
seRciamos; ainda agora, teria 8U motivo, bem sério, para muito 
entris.tecer-me,. vendo o modo irreflectido, sinãio de pouco apre·ç.o, 
pelo qual tem sido encarada a indicação que hontem apre&entei ao 
Senado! ... 

O SR. CAMPOS SALLES - V. Ex. é injusto; a sua indicação não foi 
recebida com pouco apreço. 

o· SR. AMARO ÜAVALOANTJ - Por honra do proprio Senado,· quel'O 
crer que não houve perfeita comprehens:ão do pensamento e intllitos 
da mesma indicação. , 

E par·a arredar do debate tudo quanto lhe não pertence, com rela-
ção ao grande facto - a decla1·ação do estado de · sitio de 10 de abril, 
ou acercn. da.s razões que o motivaram,, da responsabilidade que cabe 
ao Poder Executivo naquelle incidente .terrivel na vida dos povos; 
declaro que, de fórma alguma, pretendo occupar-me agora da e&peciJe; 
apenas reservo-me o direito de, opportunamente, ser revero na apre-
ciação da verdade dos factos e na applicação da lei segundo a just,iça. 

Não tive em vista chamar, pre'cirpita'da!J1lente como disse,, ao 
conhecimento do Senado,. materia tão grave e complexa ; nem tive 
em mente prejulgar desde logo o crime de ninguem - nem dos des-
terrados e presos, l,lem <laquelle que o·s mandou ~esterrar e prender. 
Vou accentuar o meu proceder e a m~nha intenção. " , 

1.iias, antes de fazel-o, .consinta o Sena:do que eu tome em conta 
uma allusão que se me fez ha pouco, como um d:o~ conjurados d:o 
movimento de 23 de novembro ... E.ss.a allu;sã:o, senhores, só podia i;i.o 
momento despertar-me verdadeira tristeza! ' 

Primeira e unica vez que conjurei em minha vida, jámais arre-
pendi-me de assim ter feito - porque o seu objectivo fôra - restau-
rar para a nascente R'lpubli.ca, o imperio da Constituição e da lega-
lidade, pelas quaes tanto combati desta mesma 'cadeiray em toda a 
sessão do anno pass1ad'ó . ' · 

E V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que, q~and'o o pri..~eiro Governo 
constitucional d.a Republica desceu ao ultimo degrau no d:ecli'ni:o 
de seus erros, pratioando o golpe de Estad9 de 3 de novembro: já me 
achou, ha IrJ.ªi:> de um mez; inseri pto, como , conjurado, para a defesa 
da verdade das insti'tuições . . 
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E no dia 4 de novembro, vinha fazer aqui o meu protesto de·ante 
da força publica, que então cercava este Senado ... 

Resoluto e deteTminado, confiei, nesse d·ia, a minha familia a 
quem nas circumstancias, ·devia fazel-o, e submettendo-me aos. azares 
da conspiTação, dedarei a-os chefes do movimento : "a minha pessoa 
pertence aos destinos da patria". (Apo11;tando P'ara wma cadeira da 
if.ireito,.) 

Já não está naiquella cadeira o respeitavel cidadão que me ouviu 
essa ·declaração ; mas vejo aqui muitos outros compa:p.heiros, que 
podem affirmar a lealdade e esforço com que procmei cumprir p 
dever de representante d-a nação., naquella emergencia ... 

Entretanto o que, por demais, me contrista, é ver que o governo 
de 23 de novembro não tardou a transviar-se, como o Eeu antecessor, 
e mais do que este, do camin'ho da legalidade ! 

O SR. CAMPOS SALLES - Não apoiado. 
O SR. AMAR.o CAVALCANITI - Não po·sso deixaT de .assim entender, 

á vista dos proprios factos. 
Si, por um lado, não me era licito contribuir para desfazer a 

obra de minhas cogitações, para nullificar ª" victoTia das nspirações 
pelas qnaes havia combatido, leal e sinceramente; por outro l ado, 
tambem não podi·a dar o meu apoio a este Governo, vendo-o manifes-
tamente em desaccordo com o1 seu objectivo - a Constituição e a 
legalidade! ' 

E bem me parece qmi os rµ.elhores desejos do amigos do GoveTno 
não terãr,. tamanha virtude p a,ra, á luz dos factos, demonstrar que 
assim não o é ... 

Não contesto, ienhores, os bons sentimentos ou intuitos patrio-
ticos no pTOcedimento do Governo de 23 de novembro; mas, comba-
tend·o-o, acho-me nesta ca1dei1ra guardamdo a mesma coherencia ':: 
conducta que mantive na rnssão legislativa do anuo passado. 

Quero a Constituição ; mas quero-a, como lei yiva, como regra 
effectiva, e não como simples lettra morta . .. 

Foi o honmcfo SenadoT por Minas Gerae.s, meu estima.do collega, 
que me obrigou a essa digressão. 

O SR. AMERrco Lono - Folgo muito com isso. 
O SR. AMARO CAVALO.ANTI~ Vamos, porém, á indicação. V. Ex., 

Sr . P msidente, ha de ter a benevolencia de permittir que eu .me Tefira, 
antes que tudo, á mateTia da II\esma, e por uma razão de ordem, sem 
sabermos o que ella contém ou pretende, não podemos julgar., si ha 
ou não a necessida:de do parecer de uma commissão. Espero que o 
Senado, veTificando os intuito& que nós outros tivemos ao apresen-
tal-a, se convencerá de que não ha mister de semelhante parecer para 
que ca-cra 'Sena.dor possa da;r o \Seu voto com inteira cons·ciencia. 

Na 'historia, só conheço l.pn senado, que veiu arrastar do seu 
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seio o~ proprios membros, sem o menor protesto, e até com applausos 
e satisfação, fazendo -0s Senac1ores de delatores e accusadores uns do,s 
outros, conforme a vontade do Cesar. . . Mas esse era o senado do 
Baixo Imperio, era -0 :senado dos T~berios e dos Ca.ligulais ! 

Não conheço outro senado, p_arlamento algum, dos pov-0s livres, 
que ver.do arrancar do seu seio, por um poder extranho, a qualquer 
dos seus memhros, não lhe tenha .opposto a m::tis forte barreira. 

O SR. CAMPOS SALLES dá llm aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Na Inglaterra, senhoTes, um rei 

poderoso quiz inutilisar uma opposição forte, tenaz, que lhe faziam 
cinco mem:bros do parlamento. F.'acil lhe foi arranjAf· o crime de 
alta traição, e, um dia, chamando o chefe da força publica, or'<lenou-
füe que fosse a:o S1~f!).alcer, a·o P:residente, para que de sua ordem lhe 
entregasse os cinco conjurados, tidos e havidos como traidores. O pre-
sidente do parlamento recusou obedeceT a essa ordem, porque nin-
guem na Inglaterra póde ser preso sinão em virtude de ordem escripta 
de autoridade competente, e: o rei não tinha, nem tem o direito de 
prender uinguem, assim como falta-lhe competencia para declar-ar 
o estado de siti-0, qual se deu entre nós pdo Vice-Presidente da 
Republica. Lá, observa o illustre Blackstone, a felicida.de e garantia 
elo systema consiste em que sómente ·ao parlamento compete conhecer 
da necessidade de suspensão das garantias da liberdade individual, 
e o Poder Executivo só poderá obrar dentro dos limi•tes, que, a esse 
Tespeito, lhe forem traçados. 

Proseguirei em minha narraçã·o. 
O rei, enfurecido por essa re~posta do p~e.sidente do parlamento, 

mandou avisal-o de que, no dia seguinte, ipa em pessoa buscar 
presos, os indicad-0s -opposicionistas, e foi. Era um rei destemido. 
Acompanhado de grande força, que deixou á porta do parlamento, 
entrou de chapéo na mão até ·ao estrado, em que assentava-se o pre-
sidente, e, demorando um pouco, disse: . 

"1Senhores, não venho quebrar os vossos privilegias ; mas a trai-
ção não tem privilegias e eu venho- Jmscar cinco membro-s do parla-
mento, que são ti:aid-ores." Chamou-os pelo-s nomes; nem uma voz 
lhe respondeu. . . Perguntou ao , presidente: Não estão na casa? Si 
estão, peço que me os entregue." , 

O presidente respondeu-lhe, com a dignidade, não propria de 
um reino esse.ncva'/;rn:emte aristocral·ic'o, ma-s inveja:vel á uma republica, 
da mwis rdemocratic.a, do fim do seeulo XIX: 

"Senhor, neste fogar, não tenho olhos para vêr nem bocca para 
fallar sinão o que a esta casa for servido ordenar-me; é o unico 
poder a que sirvo." 

E o grande rei, com todo o seu poder, teve que retirar-se sem 
as victimas do seu capricho ou da sua vingança. 
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UM SR. SENADOR dá um apar-te. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - E' uma lição de moralidade, de 

independencia dos poderes publicas : eis o que tem com o facto. 
Senhores, si uma associação qualquer, por mais 'insignificante, 

ao reunir-se em sessão ordinaria, fosse informad·a de que alguns da · 
seus membros deixaram de comparecer por motivos estranhos á sua 
vontade, ha de convir o .Senado, que essa asso-0iação procuraTia, ao 
menos, inquiTir dos motivos que faziam afastar os seus companheiros, 
que os contrangiam a deixar de C'Omparecer; e si essa associação po-
desse, empenhaTia os meios para fazel-os restituir aos seus, lagares. 

Entretanto, o Senado da Republica Brasileira, a mais elevada 
corporação do paiz, aquella ' ·que póde destituir o proprio chefe do 
Poder Executivo, que póde tambem responsa:bilisar os representantes 
do Poder Judiciaria, derr:.itti:!'.<l.0 por sentença os membros do Supremo 
Tribunal ... 

;Q SR. CAMPOS SÃLLES - Pelos meios regular.es. 
O SR. AMARO CAvALCANTI - ... eu' não estou tratando dos meios, 

estou dizendo que ao Senado da Republica Brasileira se nega· o direito 
de inquirir da sorte de quatro de seus illustres membros, não obstante 
as suas grandes prerogativas ! ... 

UM SR. SENADOR - Ninguem disse isso. 
O SR. AMARO CAVALCANT~: -- A t.anto vale, o ter-se qualificado 

o meu procedimento, de pTecipitação e de anarchia. Só póde fallar em 
precipitação e anar.chia quem não comprehender os teTmos da indi-
cação ... 

O SR. CAMPOS SALLES dá um apaTte. 
O SR. AMARO ÜAVALCANTI - E' sempre assim na histoTia política 

do nosso paiz. Escrevem-se µas paginas . do direito preceitos tão 
adeantados, tão liberaes, que IJ-:3 nações que precederam o, Brnzil na 
civifüação ainda não puderitm adüptar; mas, desgraçadamente, 
quando chega a vez da apphc11-ção vem o sophisma, 0 espirita parti-
dario, a conveniencia do mo~ento, o desejo de não desagradar ao 
amigo, a ambição do poder, e a lei subsiste lettra morta, impresta:vel, 
e a violencia substitue, ·na pratica, ao regimen verdadeiro. 

O SR. CAMPOS SALLES - E' o que está para S'fl provar. 
O SH. AMARO CAVALCA.N;r:i; - O Congresso Constituinte estabe-

leceu no art. 20 da Constituiç~~ uma disposição tão garantidora dos 
direitos dos representantes da Nação, que não encontra verdadeira-
mente igual em constituição alguma. O que geralmente dispõem as 
constituições dos povos livres é que,. os representantes da ~ação, 
duraute a sessão, e algumas wccrescentam - durante o tempo 'tleces-
sario. entre a i<la e a volta da residencia - não poderão ser prnsos 
nem processados sem licença da respectiva camarn. 

O legisla·dor ·brasileiro foi mais a<le·ante, e estatuiu que, desde que 
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o individuo recebe -0 diploma de .Senador :0u Deputado, até á outra 
eleição, não póde ser preso nem processado, Ginão em flagrancia de 
CTÍme inafiançavel, e ainda as~m pa1·a que o processo, continue, além 
das primeiras diligencias, é mister a licença da propria camara. 

Não pense agora o Senado que faço esta comparação, sómente ' 
para tornar sal!iente o e·spirito mais adiean·tado da Co'llStituição Bra-
&i·lei1'a, e a p1'atica mais atrazada .quando temns de fazer effoctivas 
as respectivas garantias. Não; fil-o parn fim diverso. ' 

Nessas constituições, que só garantem a immunidade do repTe-
sentante durante o tempo da sessão,· na maior parte dellas, entre as · 
quaes a da propria Prussia mifüar. 

o SR. CAMPOS SALLES - No estado de sitio não ha nenhuma 
que não abra sinão o Chile. 

UM: SR. SENADOR - Quando é occasiao. 
o SR. Ü.AMP'OS SALLES - E quem sabe qual é a occa11ião opp~r

tuna sinão o ' pO'de1· que pratica a medida? 
O Si{. Âl\fARO CAVALCANTI ·- Não se trata agora disto, e peço 

licença para continuaT .. . 
. Nes~es paizes, cujas constituições são ·aliás restrictivas acel'Ca ae 
immunid:wdes, a sua juridiicção0 ·assentada é: se ·algum Senadú.r ou 
Deputado estiver detido por materia criminal ou prisão preventiva 
será restituído á sua camara, desde que esta o requisite. 

O SR. CAMPOS S.ALLES - Isso é nos crimes. communs. 
O SR. AMARO CAvAL.CA'NITI - Posso assegurar que essa é a dis-

posição da lei constitucional da França actual, igual a da Belgica, 
i.gi.ial á <lo imperio allemão, á da Prussia e da Austria, sem a limi-
tação que pretende o illustre Senador. 

O SR. CAMPOS SALLES - Ig..:.al á no·ssa tambem, mas tratando-se 
de crimes communs. 

O Sn. A111ARO CAVALCANTI -- Já disse: nos paizes alludidos não 
se faz a d1stiucção que -0 nobre Senaidor quer fazer; uma vez -0 mem-
bro do parlament-0, preso por qualquer causa, deve occupar o as-sento 
que lhe compete, uma vez que a sna camara -0 exigi1·. , 

iO SR . 'T'.HEODORETO SouTo .:...... E só ·aissim é que .se comprehend~ 
indepenclencia de poder. 

O SR. Âl\1ARO ÜAVALCANTI - - E' q:mi essas constituições, si são 
menos fuceis em muito garantir, E.ão mais effectivas, são mais respei-
tadas, em relação ás immunidade" admittidas. 

E, Sr. Presidente, é facil de ver que a indicação. d0 o.1'ador não 
tinha em vista prejulgar ' factos, e isso deprehende-se dos proprio::1 
termos em que ella está concebidn: "ainda mesmo que sejam 1.:erda· 
deiros os fundamentos dO' decreto de 12 de abl'i~ . . . " 

Esse decreto, como se sabe, capitulou ·OS crimes 'do:t detentos, 
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dedlarou textualmente que se tratava cLos crimes de sedição e ele 
conspiração. 

O SR. ÜOELH,O E Ü.AMPOS - E' inafiançavel. 
O SR. ÂMARO ÜA VALO.ANTI - E o que tem isso~ Sabe o no'bre 

Senador que pelo Oodigo Penal vigente, para que a pena cellular, 
que na hypothese actual é de tres mezes a um anno, possa importar 
na perda do cargo, quer de nomeação do governo, quer de .eleição; 
é mister que ella exceda o pr·azo de seis tannos. 

Portanto, ·sem prejudicar os actos do Governo, admittindo me·smo 
que üs Senadores desterra,dos ou presos hajam de responider pelos cTi-
mes capitulados no decrnto de 19 de abril, elles devem estar nas cadei-
ras do Sena·do, ou como réos, para que effte autorise o seu julgamento, 
ou como innocentes, para virem collaborar nas medidas que interessam 
ao paiz, por i·sso qu~ as penas dos cTimes capitulados pelo proprio 
Governo não são daquellas que fazem pe1•cler o emprego. (Mwito b,e1m; 
mi1,ito bem.) 

Não ha fugir disto; e os nobres Senadores, cuja presença .ora 
reclamo, só não voltarão já a occupar -as suas cadeiras em virtude 
da indicação apresentada, si . . . ( PaUSra.) Não direi porque ... 

O SR. iÜOELHO 'ÜAMros - Porque nós queremos or.dem. 
O SR . THEODORETO SouTo - Porque querem a paz de V arsovia. 

(Apoiadosi.) 1 

O SR. Er.YSEU MARTINS -- Não é só V. Ex. que quer a ol'<lem. 
O SR. THEODORETO SouT.o - Fazem o dese1io em torno de si e 

pensam que é a paz. 
O Sn. AMARO ÜAVALCANTj: - . .. porque querem um precedente 

funestíssimo, que póde ser a (lesgraça daquelles mesmos que hoje o 
estabelecem. ( N ume?·osios apoiqd(ls; m,uito bem..) 

Outros terão motivos parlJ. se convencerem desde já da crimina-
lidade dos desterrndos e detel1tos em virtude do recente estado de 
11itio. 

O SR. Ü.A:Mros S11.Lr.Es - Isso ninguem discutiu. 
O SR. Â:M.ARO 011.vALCANTI - Pelo contrario, no Senado já se 

discutiu muito, e a meu ver sem razão de opportunidade. 
' Quanto a mim, entristece-me apenas tudo isto que se está pas-

san:do ! . .. Não conheço provas, e, na prnfi.ssão que sigo, aprendi que 
cada um devia ser julgado bo:µi. ou i·nn.ocente, até que se provasPe o 
contrario. 

Por que hei de considera!' os nossos collegas criminosos, quando 
nãio temos prova.s? Pesam sobre elles· os considerandos do decreto do 
Poder Executivo, pesam sobre elles os considerandos do decreto d6 
12 de abril. 

Pois bem; convidando-os para virem occupar as· suas cadeiras, 
nem por isso os <leclara-va crÍir1cinosos, ou innocentes. 
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Devo ainda insistir em demonstrar ao Senado que não houve 
precipitação nem anarnhia da minha parte. Em primeiTo logar, não 
ha artigo do regimento, regra ou estatuto, para rngular qual a marcha 
que deve ter o novo Qrocesso que temos a decidir. . . Nunca se deu 
caso semelhante, nunca se aventou idéa alguma a respeito de taes 
factos, e, portanto, qualquer dos membros da Oamara dos Deputados 
ou do Senado podia usar legitimamente da sua iniciativa abrindo 
ensejo para que se ·assentassem icléas e pr&tic&s convenientes. 

O meu interesse nesta que:stfuo .é o mai1s sincero. Quero que Se esta-
beleçam as regras mediante as,_·quaes se possam verificar com justiça 
os factos, as provas e o julgamento ; mas a indicação não póde ser 
accusada de infringir norma alguma, porque nenhuma norma já foi 
esta·belecida. 

O facto aiqui allegado, e, ao meu ver, sem .cabimento, de que, na 
questão do tratado com a Republica Argentina, se reconheceu o di-
l'eito de precedencia da Oama.ra dos Deputad•os, lembro-mie ddle, 
como si ti vessemos ante os olhos. 

O motivo que preponderou foi este: um tratado, antes de ser 
ratificado, coTustitue um projecto do Poder Executivo, e um projecto 
do Poder Executivo deve ser iniciado na Oamara dos Deputados. 
(Apoiad.os.) 

O SR. CAMPOS SALLES dá um apal'te. 
O SR. AMARO ÜAVALCANTI - No Senado a discussão ficou an-

chorada neste principio, e, si assim não foi,. assim devia ser. 
Agora, porém, trata-se de tomar conhecimento de uma caw~a 

anormal para a qual as casas do parlamento teem de resolver acerca 
do regulamento que deve ser adoptado, e por minha parte, desde já 
accrescento : será uma violencia si os meios,. si o processo, si a reso-
lução não forem tomwdos em reunião commum de ambas as· camaras. 

O Sn. 'ÜAMPàs SA.LLES - V. Ex. está provando a procedencia do 
meu requerimento. 

O SR. AMARO ÜAVALCANTI - Do exposto, vê o Senado, que não 
infringi regra alguma, e ~ste era o primeiro ponto que quei-ia que 
ficasse liquidado, porque, sobretudo, não desejo perturbar a m'dem 
nestas questões: ellas são por demais transcendentes, envolvem paixões 
e interesses, e por isso mesmo, Tequerem inteira obseTVancia d·os 
prnceitos da ordem. 

Declaro ao nobre Sena·d!or que posso ser juiz imparcial nas 
questões a decidir: não era, seqner, um amigo publico dos que estão 
desterrados, nem dos pTesos. 

O SR. ELYSEU MARTINS - São cid·a·dãos brasileiros. 
O SR. AMARO ÜAVALC.ANTI - Ao contrario, como amigo leal,, con-

corri para a existencia desse Go·verno que ahi et.sá . 
O SR. THEODORETO Souro - Apoiado; quasi que lhe deve a 

existencia.. 
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'Ü SR. AMARO 0.AVALC.AiNTI - Não; não vae a tanto ·a minha 
pretenção ... 

Mas, continuando, cumpre-me dizer que não vem ao caso 11 

constituição americana, que aqui fôra invocada como autorisando a 
prisão dos membros do parlamento , nos casos de sitio . .. 

O SR. 011.MPOS SAu,Es - Perdôe; não citei a constituição ame-
ricana, citei o facto e a sancção do congresso americano. 

O SR. AMARO 011.v.A.LCANTI - Entendo; mas o n'Obre '8enac1or vae 
ver como lá podia ter a razão, que aqui não cabe. 

O SR. TREODORETO SouTo - Apoi ado; a·s circumst-ancias .são di-
versas. 

O SR. AMARO ÜAVALCANTI - A, Con~tituição norte americana 
declar a explicitamente que, durante a sessão, o Senad'Or e Deputado 
não podem ser presos, salvo nos casos de re'bellião, nos casos em que 
haja perturbação da ordem publica. Os casos lá succedidos não são 
muitos; conheço apenas dou s, que hei de analysar oppo'rtunamente, 
quando discutir a grande causa. 

}4:as si aquella constituição preceitúa no proprio texto, que não 
haverá immunidade em casos taes ; - para que trazer a este recinto, 
como orgumento de valor, a citação de exemplos desconnexos com à 
nossa lei e com as nossas circum:;tancias? ... 

O SR. ÜAMPOS SALLES 1 A nossa Constituição não estabelece 
excepção nenhuma e o estadq ele sitio suspende todas as garantias 
constitu cionaes. (Não apoiados,. ) 

E' o que está escripto na Constituição. 
O SR. AMARO CAVALCANTI -- E' a primeira vez que vejo, senho-

res, de um homem conhecedor do direito, mest re das sci.encias jurí-
dicas, reeorrer á interpretação ampliativa, em materia penal! A Oon· 
stituição Brasileim diz it.axativamente qu.aes as medielas 'de excepção 
que podem ser empregadas, no CHSo de siitio; e com admiração ouvi 
o illustre collega procurar ampliar por meio de interpretação, para 
qi..1e ficassem suspensos todos os mai!" direitbs e garantias ! 

N.ão; em. materia penal ainda não é esta a escola que ha de 
reger a espec1e. 

O SR. CAMPOS .811.r.LEs - Perd.ôe-me V. E x., não se está tratando 
de ma teria penal; isso não é urµa pena, o Poder Executivo não applica 
penas. 

O Sn. AMARO ÜAVALCAN'J] - Si não é pena, é, com certeza, um 
grande favor? . .. 
. o SR. CAMPOS SALLES - .· V. Ex., como jurista, está invertendo 

os termos e commettendo .um erro. Não se está tratando de materia 
penal; está se tratando da admini stração de medidas essencialmente 
políticas, porque o Poder E xecutivo não applica penas. 

O SR. AMARO ÜAVALCAN'l'I - Rest·a-me ainda dar a seguna.a 
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l'azão, que tenho, para_ylostrar qu<~ não ha precipitação nem anarchia 
na indicação aprnsentada. Peço toda a attenção do Senado para esta 
consideração, que deve muito pesar. 

Como já lembrou o honraido Sena-dor pe}o Ce'aTá, o direito de 
declarar o estado de sitio e a suspens·ão de garantiai:, pertence origj.-
nariameute e privativamente aio Oongresso; o Presidente da Repu-
blica, sómente o exerce, na ausencia do Congresso, como mero sub-
stituto. 

O SR. CAMPOS SALLES - Isso é claro e ninguem contestou. 
O SR. AMAOO ÜAVALCANTI - Analysaremos o texto da Constitui-

·ção que diz : 
"Si não estiver l'eunido ·o Congresso e a patria correr imminente 

perigo, o P!residente da Republi .~a declarará o estado de sitio por 
tempo detei·minado, praticará taes e taes medidas e, apenas aberto o 
Congre.s·so, relatará a . este, motivando, as medidas de excepção que 
tiver tomado." 

Conclusão : desde o dia em que foi reunido o Congresso, cessou 
toda a autoridade do Vice-Presidente da Republica, todo o wu poder, 
tod:a: 'ª sua intervenção 'ª respeito do sitio e das me:did:as que empre-
gou. (ApoiadJos.) Elle não exeTceu um direito originaria seu, exer-
ceu-o excepcionalmente em substituição ao Congresso, e, aberto este 
ou, corno diria o povo, chegado o dono da casa, retira-se o adminis·tra-
dor , officioso, etc. 

O Sr. T.HEODORETO SouTo - Apoiado·; essa· attribuição devolve-
'Se de pleno direito. 

O Sn. ÜAMPOS SALLEs - Bem; começou a competencia do Oon-
.gresso. 

O SR. AMARO ÜAVALCANTI - ·Peço ao nohre Senador que espere 
um poupo; deixe-me concluü: o pensamento. 

O SR. CAMPOS SALLES - Tambem estou ouvindo a V. Ex. com 
muita attenção. 

O Sn. AMARO ÜAVALCANTI - Está aberto o Congresso, ha dias; 
mas ho:utem, sómente, fôra a primeira reunião, em que, guarda-das 
as formulas regimentaes, podia o Senado trabalhar. 

Ora: sabi,do que ao Poder Executivo já não cabia mais exercicio 
-0u :delibe.mção a respeito dos factos do estado de sitio, por haver 
findado todo o seu poder, toda a s1~a autoridade e intervenção, ~ 
nós out1·os, a qv!em interessa a sort!e. dos cotmpanheriJros, entendeml<ia 
exercer um direito e cumprir um dever, indicando ao Senado a con-
veniencia de mandar convidar aquelles de seus membros, ora ausentes 
por motivos extranhos á propria vontade .- e com tanto maior razão 
-0.eviam.os fazel-o, quando, até este momento, esp&S ausenies náo podem, 
siquer, ser considerados criminosos, na carencia absoluta de provas: 
que nenhum.as temos. E, todavia, para sermos, no todo, correctos, 
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pedimos igualmente que o Poder Executivo, o qual, excepcionalmente, 
tomou medidas de rep1:essão contra os membros do Senado, enviasse 
a este as ·suas provas para, afinal, resolver-se, como possa a jus,tiça ... 
(Muito bem.) 

Onde, pois, a anarchia do nosso proceder?! 
Sr. Presidente e senhol'es do Sena·do, seja.mos muito circumspe-

ctos no modo de obrar sobre o caso sujeito. . . AcTedite-me sincera-
mente; não estou fallando aqui em n~me de um partido. Qualificado 
como da opposição, o sou excepcionalmente; porque o Vice-Pies1den.te 
transformou-se em dictador; 12orque emquanto fôr mister advogar a 
verdade constituciona_l e o imperio das le.is, estarei contra qua1quer 
poder que se ·arrogar um regirnen contrario .. . 

Nada me prende a não ser o interesse commum, o bem publico; 
receio, porém, muito que o es_pirito de partidarismo que noto desde 
a primeira sessão, desde a ·Chegada a esta capital dos nobres congres-
sistas, não vá estOTvar as boas decisões·, a·s boas praticas, na situação 
gravíssima em que nos achamos - a qual, si não fôr crvteri.osl1f'lnente: 
S:anada,. póde desgTaçaT para sempre a propria Republica. 

P SR. ÜAMPOS SALLES - E' exactamente o que nós queremos 
evitar. 

O SR. AMARO ÜAVALOANTI - Não tive intenção de por um debate 
antecipado conhecer e julgaif da conducta do Vice-Presidente da. 
Republica, a respeito do esta~o de sitio. 

Absolutamente não foi ei>te o meu intento. 
A indicação que se discute, teve fim diverso; quando não fosse 

de justiça, seria um grande Cfever de cortezia do Senac4J. 
Apresentei-a como um gr~nde dever preliminar 'que se nos inter-

punha de modo irrecusavel; dever que não é possível deixar de cum-
priT sem grande dezar. 

Não lhe dei fórma aggressiva contra poder algum,; o melindre 
do outro poder não foi, nem de leve, toca;do; e, ·si alguma phmse ou 
termo não foi assim interprntado, houve injustiça quanto aos in.tuitos 
do seu autor. 

Com effeito, senhores, eu sahiria daqui envergonhado, si o Senado 
da RBpublica decidisse, que quahruer poder extranho póde dispor das 
pessoas e liberd,ades de seu& membros, sempre que seja licito, ao 
menos, inquirir da sorte dos que se acharem, porvenfora, constran-
gidos ou violentados! 

O SR. ÜAMPos SALLES -- Qn:em d~sse isto ? 
O SR. AMARO ÜAVALOANTI - A minha indicação foi accusaida de 

anarchica ! 
O ·SR. CAMPOS SALLES - Eu disse que o processo paTlamentar 

devia tomar outra f ónna. 
O SI~ .• AMARO ÜAVALOANT+ - Não esperava que o seu debate fosse 
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adia.do, mand·ando-se aguardar o parecer, escusado, de uma commis-
são ! Seria preferível a sua rejeição, prompta e directa, ou, então, 
approval-a já, muito embora houvesse de encalhar na vontade· de 
um outro poder, que se recusasse a cumpriT a deliberação do Senflido. 

O Sn. ÜAMPOS SALLES - A commissão toma compromisso solem.ne 
<le dar o seu parecei-. De~1arei positivamente que o no·sso intiIDXJ não 
era afastar o debate; 'ªº contr.ario, dar curso regular a este de1bate 
e garanto a V. Ex.· que o parecer ha de ser apresenta-do. 

O SR. AMARO ÜAVALOANITI - Como diversificam ·as esperanS{as 
e as .o·piniões ! Quando, elabowndo a indicação apresentada, evitei 
fe1·ir a siu~ceptibilidade de quem quel' que fosse ; e nos seus, conúde-
randos, procurei deixar patente, 'que não prejulgava dos factos con· 
cernentes; - cheguei a suppor que, por sua materia, seria ella votad,a 
e approva·da, sem ·a menor discussão . . . 

Pensei, que pTovocava um acto de simples dignid'ade desta corpo-
ração, - que não póde deixar de defender os seus direitos offendi:dos; 
- não pensei, que o Senado jámais consentiria em um precedente 
funesto, capaz de annullar todo o seu poder, todo o seu prestigio! .. . 

Os Senadores, presos e des;terrados, já assci.m continuam, debaixo 
da competencia e autoridaide exclusivas do Congresso; e, entretanto, 
o Senado se julga incompetente para reivindicar os seus membros! 

Senhores! Com a luz da historia á mão, não posso dei:irar de 
dizer: "Ai ! daquelle poder, que, rnenospresando a dignidade propria, 
.se V·ae arrojar aos pés de um outro po·der extranho!" (Miiito bem; 
muito bem.) 

O SR. CAMPOS SALLES - V. Ex. não póde referir-se deste modo 
a seus collegas. 

O SR. AMARO CAVALOANTI - Não :me refiro a nenhum dos meus 
honr'ados collegas, que muito i·espeito: - a minha, proposição contém 
uma generalidade ... 

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

O Sr. Pr.esidente - No rorrer da discussão deste requerimento, 
foi elle qualificwdo, como tendo ido pe1o Presidente, com a d.enomi-
nação de requerimento de adiamento. 

Preciso dizer que quem o qualifica de - adiamento - não é o 
Presidente, mas sim o regimento do Senado, que no art. 157 d~spõe 
o seguinte : "Os adiamentos são por tempo fixo ou indeterminado". 

O adiamento por tempo fixo tem lagar: 
" 1 º, paTa ser o projecto reip_ettido a algumas das commissõe9 

d·a casa; 
" 2°, para ser discutido em dia e hora designados." 
O requerimento apresentado é para que a indicação vá a uma 

co:mmissão da casa. Por consequencia, o regimento do Seh9.do é .que 

' 1 

,1' 
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dá a qualificação de adiamento. O Sr. Campos Salles,. pedindo a 
palavra sobre a indicação, terminou o seu discurso, requerendo o 
adiamento. N o regimento, este incidente interrompe a discussão do 
assumpto pTincipal até que sobre elle o Sena:do delibere, e proceder-
se·ha de accôTdo co,m .o vencido. Neste ponto, o pro·cedimento da :Mesa: 
está pautado pelo regimento. 

Posto a votos, é approv·a:do o requerimento poT 20 votos contra 13. 
O SR. PRESIDENTE - Fica 'ad:iada a discussão da indicação, que 

vae ser remettida á Com.missão de Constituição e Poderes. 

O Sr. Amaro Cavalicanti - Sr . Presidente a primeira vez que 
tive a honra 'de levantar a minha humilde palaVl'a na presente sessão, 
foi, como V . Ex. sabe, reclamando em favor dQs direitos e da liber-
dade individual de quatro companheiros, ·que se acham constrangidos 
e privados do exercício das suas funcções, por motivo· de força es-
tranha. 

'Ü SR. SALDANHA MARrnlHo - Despoticamente. 
O SR. AMARO 'ÜAVALOAN'lJI - E como, Sr. Plre.sidente, pretendo 

dedicar to!d·os os meus esfoTço.s, de preferencia, á gramde l10/Lt.sa que no 
momento traz presa toda a attençã·o do paiz; venho ago ra, pe1a se-
g~nda vez, chamaT a attençãü dio Senado., invocar a sna benevolen-
cia .. . 

O SR. CATUNDA - A sua. justiça. 
O SR. AMARJO ÜAVALOANT~ .. . a sua justiça para .os graves factos, 

cujas consequencias funestas todos preveem, to·dos esperam, todos re-
ceiam, si 'º Congresso Nacional não souber, com previdencia, com 
opportunidade, com 1energia tomar medidas efficaze:s de 1·e1)ressão ca-
pazes de imprimir melhor direcção ás nossas cousas po1iticas. 

Sr. Presidente, venho subm,etter ao 1Senado não m:na indicação, 
mas um requerimento. 

Diz imperativamente um dos texto.s da Constituição Federal que: 
"Logo ·que o C'ongres&o Nacional se achm· reunido, o Presidente da 
Rlepublica relatará a este m'Oma11ido as medidas de excepção que tiver 
empregaido no caso de declaração de estado de sitio." 

Esta disposição da Oonstituição da Republica Brasileira é iden-
tica á ·disposição das diversas con&tituições dos povos livres, nas quaes 
não se a·dmitte, que poder algum possa us-m· de m,ecl'idas dictactoriaes, 
e nem prolongar arbitrariame~te os seus funestos effeito;s, sem rigorosa 
limitação da SU:·a acção e da sµa autoódade ... 

'Citarei, como exemplo, aliás escusado, o ·que determina a ultima 
lei iranceza de 1878, justamente a respeito de estad:o de sitio. Alli 
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se declan ·que só ao Oongresso, só ás Camiaras compete o direito de 
decla:rar ·O estado ·de sitio, IIl\arcar o prazo de sua duração, e determinar 

. as medida.s de excepção ·que, no miomento, possam ser ·de nece,s1sidade. 
Si, porém, não estiver reunido o Plarlamento e a Patria correr 

Vrrwruitrar;,m,fo perigo, - como se diz tarn:bem, em no.ssa Constituição -; 
o Presidente da Republica podeTá exercer, excepcionalmnte, essa at-
tribuição ... Mas, dando o caso previsto, o p ;arlamento se reuniTá, de 
pleno direito, dentro ·de dous dias. 

Comprehende~se, Sr. Presidente, ·quanto é .salutar esta ultima 
<lispoSlição, para bem a.cautelar .as libeTdarde.s publica:s. O direito de 
declar.ar o estad·o de sitio não é originariaim'(3nte do Poder E:xecutivo, 
o qual, como represel!-tante da força, seTia facil em delle •abusar. Este 
direito pertence primariamente ao Congresso, ·que deve bem pesar, na 
sua deliberação, tod:os o.s motivos e razões da necessidade no momento· ... 

O ·que, porém, nfo póde soffreT ·duvida,. nem p6de ser decidido de 
modo contraTio, sem grave ameaça para todas as garantias de liber-
dade, é que, reunido o Congresso, o legitim;o poder ·que tem competencia 
originaria para ·decidir do caso, ainda .o Poder Executivo, que pra-
ticou o recente estado de sit·io entre nós, .c-ontinue a .resolver sobre os 
facto.s e a dispôr .das pesso·as, com10 si ·o Oongresso não se achasse 
funccionando ! . .. 

V. Ex. sabe que todos os facto.s praticados em virtude dos de-
cretos de 10 e 12 de abri-1, que to:da.s as pressões feitws, que todos o·s 
desterros ordenado.s, são hoje, materia inteiramente entregue ao nosso 
conhecimento, depende de nossa resolução e autoridade. 

O Presidente da Republica, por melhor que fo&se a sua intenção, 
praticando taes .actos, já não tem nenhuma autoridade, já não póde 
ter nenhuma interferencia activ.a sobre os presos e os desterrados, nem 
sobre as ra.zões que motivaram ·a sua conducta. (ApoiaJéfos). A s·~a 
m~ssão tornou-se .agora, pm·amente a de quem presta contas; e, conse-
quentemente, o seu •deve:r era ter-nos enviado, deBde ·O dia em que 
aqui nos reunimos, as provais e os motivos justificado.s que o levaram a 
esse facto ·anormal. 

E' isto o que a Constituiçfo lhe preceitua, é este ·o unico meio de 
salvaguardar, que as liberdades publicas não estejam escriptas na 
Oonsti tuição como simples lettra morta ! (A pdíado·s). 

Portanto, Sr. Presidente. tendo eu oom •outros dos meus honr-a-
dos collegas, cumprido o nosso primeiro .dever, como .competia á honra 
deste Senado, em relação ·aos collegas que daqui foram afastado.s em 
virtude dos actos excepcionaes de 10 e 12 ·de Abril; procuro, nesta 
occasião, satisfazer ao nosso segiundo deveT, não menos imperioso, em 
favor de vodo.s quantos foram victimados por esses mesmos actos. 

Posso f.allar com esta franqueza, Sr. Presidente, sem que da pa1·te 
de V. Ex. mereça a minima censura de precipitar os acontecimentos. 

V. Ex. póde dar testemunho .ao Senado, que desde o dia da pri-
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meira reumao solemne, eu fiz sentir a Y,. E:X. ·a nece.~sidade urgente 
de assentarmos no mtesmo dia, si possivel fosse, os me10.s, a f órma, a 
norma, ou -os artigos pr.avisorios do rngimento, que nof:l habilitassem. ' 
'ªº conhecimento immediato cfa g?iande causa .. ·. 

V. Ex. apresentou uma razão ponderosa, dean~ da qual conviru 
em que, de facto, naquella retmiãio, não era poss.ivel obter uma decisão; 
e essa razão .11ljais pondero.sa, foi realmente esta: .a Congresso só póde 
decidir estando presente .a metrude e ma.is um de oous membro0s, e 
este numero não se po·dia verificar, si existia no ·dia da abertura, co-
mo de facto n&o existiu ... 

Mas em meu. espirito perdu ou persistentemente o .aguilhão do 
dever, impellindo-Ín13 a não demorar, uma horra, um instante, em honra 
dla dignid&de desta Nação, em ,abono do juizo que lá fóra ella .possa 
merecer ... 

Em paiz nenhum, o Congresso reunido ha mais de -oito dias se 
deixaria vilipendiar, (a.po1ad.o~.), mudo, inesoluto, á mercê do poder 
que usou 1de :direitos excepcionaes pertencentes ao mesmo Congresso, 
na carencia de provas, na ·ca·rencia dos motivos, que justificassem o 
procedimento dlesse •OTutr0r poder! .. . 

Tenho, portanto, urgencia de completar o meu dever. E' o que faço , 
com ·o preoonte requerimento, parn o ·qU'al peç-o a .attençãó do Se-
nado (Zê): 1 

Consi~erando que o Vice-Presidente da Re-
~equer.Jmerl.to publica tein deixado de cumprir, inteira e comple-

tamente a obrigação que lhe incumbe nos. termos 
imper.ativos do .art. 80, § 3º ·da Constitaj.ção Federal ; 

Oonsider.ando •que, dad·a ·a reunião do Congresso cessou, de pleno 
direito, toda a autoridade ou interferencia ac1Jiva do mesmo Vice-Pre-
sidente ·acerca• dos factos que eile prnticou ex-vri d1a·que1le ·a;rtiga consti • 
tucional e narra em sua recente M en$'ag:em, competindo, .agora, só e 
exclusivamente, ao rOongress9 ·4eliber.ar e re.solver, como bem entender; 

O.onsiiderando miais, ·que q facto ·de declaração do sitio e as me-
didas excepcionaes, tomadas em conooquencia, ·crea;ram par.a o paiz 
uma situação :anormal, que não p6de ser prolongada oom grave perigo 
das liberdades publicas, e ,sem causar sérias inquietações ·de duvida no 
espírito pub1ico na<Cional ; 

·Considerando finalmente, .que é 'º nosso maior dever, nas .actuae.s 
circums·tancias - apressar, ·quanto possivel, a solução desse incidente 
:funesto ·que póde affectar, pi-ofunrdamente, a sorte da propria Re-
publica; 

~ue 'ª Mesa ·do ~enad·o., o/rigiindo resp,eito~a mensagem ao Vice-
P.res1dente da Riepubhca - lem,bre-lhe a necessidade de remetter, com 
urgencia, a,o ·Congresso .as suas razões e provas que tem, para motivar 

' o estado de sitio e ·as medidas subsequentes, constantes dos decretos 
· de 10 Je 12 de abril ul timo, ·afim de que porssam alS Oa·sas dro qon-
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gresso cumprir, por sua vez, com seus 'deveres, ,insist'entemente reclama·· 
<los pela voz da: -0pinião e da propl'i,a justiça. 

Sen'ado, 19 de mM.o 1der 1892. - Almia!ro Oa,rvalcwnfJi.. - Firminp 
'da. Silvclir(l). - SYJJ,Zdianl/J.a M)wrWiho. - J'o'S.é Bern'r;Jrdo. - Gene.ros,a 
Miarej11J.es. ~ Elyseru 'NarfMip. - Ol!iveir.rt G'alvãJp. - J. 'Oatwnda. -
L'U!Í!z Delfino .. ~ Braz Oameiro. - Laper. - Ei·tevei<; J:unfor. 

O Sr. Aimaro Ga;valicanti ( oontirvwairvd:o ) - E' preciso não esque-
·cer que o.s presos e os detentos, desde a abertura do :Oongre;sso, são 
no.ssos presos, nossos detentos. (Apro~aidiOIS). Nenhuma outm autori-
d!arde mais existe ·que possa resolver sobre elles; constitucionalmente ... 

O SR. r8.ALDANHA MARINHO - Apoia.do. 
O SR. Lurz I?@L:fINro - Setenta e duas horas de slitio prnvam 

exuberamtemente contra as razões do proprio sitio. 
O SR. AMARO ÜAV.ALCANTI - Toda a condescendenci'a nesta ma-

teria é vave .culpa ( ap:o'ialdJ.OJS) ; toda -a- negligencia é crime de lesa , 
Patria ! (Apoiados, m{u!VBo bem; rnrwõto bem . .) 

:Elstand!o .apoiado pelo numero de ,assignaturas é post-0 em di.s-
cussão. 

O Sr. Campos SaUes - Sr. P :residente, lamento o esforço que 
por parte da opposição se está empregando, desde os p1·imeiros dias 
desta ·ressão legislativa, pa:ra .c;riar, ,si D,ão aprofundar, uma divergen· 
eia, que não poderá ter outro effeito que -0 de perturbar o funcciorra-
mento dos podel'eS publicos da, !Nação. 

O SR. ESTEVES JuNIOR - Não apo.iado. 
O SiR. ÜAMPOS SALDES - Eu poderia dizer desde Jª que se pre-

tende obter no recinto do Congresso aquillo que já se não póde -0bter 1 

na pTaça publica. (Nif,o apái1addis .e apova'ilos.) , · 
1 

O SR. GENEROSO MARQUES - Então V. Ex. nega o'direito ·do Oon- /! 
\ ' ' gresso sobre esta materia? 

O BR. Lurz DELFINO - Oh! E' uma accusação tremenda e vaga .. 
O SR. CAMPOS SALLES - O que se ,pretende por e.stes meios µão 

é certamente chamar pelos tr.amites Tegu1ares e pelos processos legaes 
o ·depositario do Poder Executivo ao cumprimento de um dever p(}1'Ven-
tura preter'idio, mas e-videntemente 1restaurar a~ · praticas do parlamenº 
t'arismo, onde um voto de. qualquer dios ramos do Prodre·r Begislativ() 
seria ·sufficiente j:>a:ra .destruir um gorverno e rcrear ouitTo. 

E' preciso repetir á sacie<lade que o nosso re~men é o da rnspon-
sabilidade .cLo poder, responsabilidade directa, pesso.al daquelles ·qrue se 
constituem d'eposital'ios do poder p111blico. . . , 

O SR. AMAR'O ÜAVALCANTI - E é po1· ,isso que requ,eremos... . 
O SR. CAMPOS SALLEs - .. . até o regimen em ·que se traçam nor-

mas efficazes parai .se to·rnar effectiva es.sa re~ponsabilidadJe, e é pot-
isso que não .será um ·simples voto do P.arlamento., não seTá uma moção 
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de desconfiança, que ha de p1-oduzir os effeitos que os nobres Senadore$ 
teem em vista. 

( Trocwm,-;Ste rapardes.) 
.Acceito ·a discussão no terreno em que os nobres Sen•adoms ·32 quj,0 

zerem cüllocar. 
!Dizia eu: estes vütos não conseguirão os intuitos que visam o.s seus 

·autores, po·rque o actual depositaTio do Pbder Executivo comprehende 
bem toda a magnitude d!a sua missão e .a :aua alta responsabilidade pe-
rante o paiz: nã:o ha de ser, portanto, para a simjples satisfação de. 
!Íntuitos mais ou menos apaixonwdos, de despeitos mais ou menos pro-
fundos ( nã'io aporiJ(;;dJos e .0;p{Jjrtes) . . . nã:o ha de ser para satisfação de 
semelhantes sentimentos ·que o deiposital'io do poder ,publico ha de 
deixar ·de cumprir o seu dever, mantendo-se no .alto posto em que a 
Nação o collocou. ( Tro·c'airri.-s1e apwrtes.) 

'Üumpra cada um o seu ·dever. (ApoliaJdJos.) 
UM SR. SENADOR - E' o. que estamos fazend.01. 
O ,fü~. CAMPl'OO SALLES - Mas, .assim como o ·Poder Executivo não 

póde influiT na vida de ·qualquer dos ramos do Poder Legjslativo de-
.cretando diS1soluções, como ·outr'ora, no regimen monarchico, assim 
tambem o Congresso não póde absolutamente destruir nem organiz.at 
governo. (Apoiaclo.s .) 

UM ,füi. SENADOR - Ningµem pretende isso. (Ha .Ol/ktros 1a,partes.) 
O SR. CAMPOS SALLEs - ~as isto não é um requerimento, é uma 

moção ·de ·desconfiiança (não apohiaiÍJO's), apresentada oom 0 disfarce de 
um pedi.do de informações. 

Senhores, cada um dos ppde·res publicos tem suas prerogativas,, 
as:sim como .seus deveres e obI'igações traç.acfos pela lei; quando elles 
não satisfazem esses deveres, podem ser chamados a responder po:r 
suas culpas; mas, como eu di?Jia, pefos meios regulares, traçwdo:S na 
propria lei . Neste requerimen~o, porém, se diz que o ·depositaria do 
Poder Executivo· não cumpriu seu dever: pois bem, torne-se effectiva 
a sua respons.abilidaide . . . 

UM SR. SENADOR - Opportunamente. (If!a outros aipa1:tes.) 
O SR. CAMP'.os · SALLES - . . . porque elle a tem, responde por 

seus a·ctos, não em immunid&d{ls, sua pessoa não é inviolavel e sagra-
da, como era .a do Chefe do Poder Executivo no velho· regímen. 

illJ; p1·eciso dizel-o uma vez. por todas : estes manejas, estes meio.s 
nãü surtirão effeito:s. 

O SR. ELYSEU MARTINS - V. Ex. está sendo muito injusto. 
O SR. CAMPOS '8.ALLES - Não estou ; é preciso que a opposição 

comprehenda bem 1a sua posiçãp; exerçam a .sua critica, façam a sua 
censura, mas não tentem ·derrubar governo'S, porque isto é absoluta-
mente impossível; as moções de desconfiança são tão impotentes, como 
já o foram .as tentativas da praça publica; é preciso que a opposiçilo 
do .Senado se convença disto (Apa'l'f/e.s<.) 
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Sr. Bresidente, ,a;c;ho e~cusado appellar para a Legislação cstran-
gieira, quandü temo·s :a lei. Conheç'O a Legiis'laçã-o france~a aqui invoca.. 
da, mas pergunto : .será por ella ·que terem:os de reg.,ular .a nossa con-
<Cliue.ta em rnlaçã.01 1ao p:roced-imento .dois· poderes publicas do nooo() 
paiz? Nã-o, por c;erto. A nossa lei S·11pTema é esta e sómente esta: a 
Constituição de 24 de fevereiro·; e ella diz que ao Púder Executivo, 
na ausencia do Congresso, pertence declarar o• e.stado die sitio e adopta1· 
as medidas que julgar convenientes. ( Ap.arves.) 

Perdoe : isso é em relação· áis' pessoas, mas é posit~vamente d.ara e 
ampla ,quanto á competencia do Poder ExecTutivo para declarar o ''S-
tado de sitio e ·adoptar .as medidas que as circums.tancias determina-
rem : . sómente quanto ás pessoas, não póde ir além dos dous meios, 
isto é, o ·desterro para outTos sítios dentro do territorio na·cional, ~ a 
detenção em logar não ·destinado ao.s criminosos communs. Mas oude 
a faculda.de do Executivo é sem limites, dentrn da espheT.a traçada pela 
Constituição, é no que respeita á·s garantiàs constitucionaes, que to-
das podem ,ser suspeITS-as, com a unfoa condição de que estes 'acto,g, pra-
ticrudos pelo ·Ploder Executivo, deverão ser 1submettidos á approvação 
e exame do Congresso, logo que este se reuna. (Apartes.) 

JY.f.as, senhares, a propria mensagem presidencial deu conta com-
pleta do seu procedimento ao P.oder Legislativo, tr.arendo ao seu co-
nhecimento os actos praticados e füli Tazões quie ,s·erviram para a deli-
beração cJ.!o mesmo poder. 

'Ü SR. AMARO 0AVALCAíNTI - O nobre 1Senador nãoi daria seu voto 
sómente deante daquelle.s factos sem provas. 

O SR. CAMPOS HALLES - Mas saiba o nobre Sena,docr sue é exacta-
miente esta a .situação em ·que nos achamos; não podemos ainda julgar 
o Poder Elxecutivo, porque ainda não temos em nossa presença ns 
documento:S. · 

O SR. AM.ARiO CAVALCANTI - Devemos estar eternam,ente espe-
rando. 

O SR. CAMPOS SALLES - Digo que não . 
O .S.R. AMARIO CAvALCANTI - Bortanto temos o direito de pedir 

os ·documentos. 
O SR. CAMPOS rSALLES - Quando quei· que sejam apresentados? 
O Sa. :ÂMARO CAVALCANTI - Desde o primeiro dia, e já o Vicc-

Pre.sidente da Republica está em falta. 
O SR. ÜAMP.08 S.ALLEs - Isto é uma questão sobre a qual já existe 

deliberação noss·a ; já determinámos que o requerimento fosse á com"' 
missão, .afim de profe:rir sobre elle seu parec;er , sobre o qual nesta 
Casa se acbr irá debate. PoTque, portanto, essa insistencia em querer 
inverter-se a ordem do prollesso parlamentar ... 

O SR. AMARO ÚAVALC.ANTI - .&o contrario .queremas Tespoitar a 
ordem. 

O SR. CAMPOS •S.ALLES .. . para agital' que:stões que não seTVem 
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smao para pertmbar os ·animo.s, exacerbar paixões ·que já existem, 
profundas... . . 

O SR. Lurz DELFINO -- O silencio do Go;v-erno é ü gnto <l13 sua 
força •omnipotente _ 

O SR. CAMPOS SALLES - Tem-se .dlito e ainda hoje repetiu-se que 
o Poder }Qxecutiv-o não teve facu'ldade para declarar estado de .sitio e 
que esta faculdade lhe é tle:iegad.a. 

O SR. AMARO ÜAVALCANTI - Não usei da expressão - delegada 
exerce ern sub:Stituição <le outro poder. 
ro SR. CAMPOS SALLES - Esta é a expressão ·que tenho ouvidc-. 
O SR. AMARO CA v ALCA1"TI - Mas não ·de rnirn. 
O SR. CAMPOS SALLES - •Perdôe-rne .o nobre Senado'l", o ·Podier 

Executivo exerce es'ta faculdade por força de .dispo1sição• expressa na 
Constituição e não por substituição nern por ·delegação de poder algum. 

Houve urn poder ·que conferiu ao Executivo esta prerogativa, foi 
o Poder Constituinte, consagl'lancfo esta .clau:sula as Constitu:içã:o: o 
Poder ExecutiV"o item, portanto, •incontestavelmente o direito dé de-
clarar o estwdo de sitio. 

Ora, ·quando se dá esta prero§ativa em urna Constituição, a menos 
que esta se torne ·absurd•a, estraviagante, dá-.se tarnbem a competencia 
para julgar da opportunidade da medida quando haja de empregal-a. 

Foi o que ·aconteceu: o if'ipder E:xieoutivo armado· desta faculdiade 
cons~ituciional, tem competencfa para oonhecer d.a opportunidade da 
medida. 

Por consequencia bem procedeu, dentro da Constituição e não 
dictatorialmente, como se .quer dizer, pretendendo-se significar que 
houve usurpação de attribuições de ·outro poder. 

,Agora surge outra questã9, e é si por esta declaração e medida9 
qUe della resultaram o Poder Executivo· 'exorbitou ou ;não. 

Esta é .a questão ·que e.stá subordinada ao' Congresso. 
Isto é o que já .se discutio; e não .se deve precipitar a questão ... 
O SR. AM.A.Jio ÜAVALCANTI - V. Ex. como1 Seniador qwelr exercer 

um papel pa·ssivo no cumprimento •do .seu dever? esperando que o 
Executivo deliberasse a mandm· os documentos qua.nclio nós •somos os 
juizes, elle ·a parte, e.Ue o prestador d~as cont·as - não reivindi1car ia. 
nossa digni<lade·? 

O SR. C.aMPDS 'S.aúEs (\cQlmi emerg'ÍJ.a) - Perdoo-me o nobre He- · 
na dor: V. Ex. usa ·desta expre;isão constantemente, demasiad.amente. 

Fique sabendo que eu zelo muito minha dignidade, como os que 
mais o fazem nesta Casa. 

ü SR. AMARO. ÜAVALCANTI - O orador não pTeci&a exa•cerhar-.se. 
A expiressãü não é particularisp.da, e usada como uso, ,só V , Ex. póde 
inco:mmodar-se. o ·SR. CAJ.MPOS SALLES - Em to1do .Q 1caso e bom que, o nobre Sena~ 

1 '\ 
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dor me permitta esta a<lvertencia. 1Não gosto muito ·de ouvir silenciõ-
samente insinuações que me possam ;ser offensivas ,ou .aos :ineus collegas. 

O SR. AMARO CAVALOANTI - Não são insinU'ações, V. E:x. tomou-a 
como tal 

O SR. CAMPOS SALLES - Mas V. Ex. ha .de notar que sou incapaz 
de fazel-•a.s. 

•Ü SR. AMARO ÜAV.ALCANITI - Entl'retanto V. Ex. anogou-se o di-
reito ' ·de qualificar a nossa indicação como p-1·etendendo obter-se do 
Oongresso aquillo :que não se obteve na pr.aça publica. 

O SR. CAMPOS 1SALLEs - Quando V. Ex. diz que está defendendo 
a .dignida<le elos membl'o~s ·desta Casa,, p rurece attribuir procedimento 
diverso áquelles que sustentam o.pinião em contrario. 

· O SR. AMARO CAvALCANTr - Não . . . cada um cumpra o seu 
dever - {· a minha opinião. 

O SR. CAMPOS SALLES - !Dizia, 'Sr. Presidenltej que 0abe •ao 
Poder Legislativo, na nos.sa hygothese, examinar a conducta do Pbder 
Executivo. Mas já procurou ·o Poder Executivo, por qualquer fórma, 
impedir que .se institua este exame, ou se abra discussão sobre os actos 
com relação á cileclaração de estado de sitio? 

Mas; dizem não tratem.os ele prolongar este prazo, em que o 
Govierno deve trazer •ao Corpo Legisrativo· as informações ,ª que elle ' 
é obrigado pela Constituição. 

De accfado; ma•s não tratemo.s tão1 pouco de ·anarchisar o pro· 
cesso pelo qual vae-se julgar dos a.ctos mais irnpol'tantes que póde 
puticar o primeiro magistrado da nação. 

Já mostrei ao Senado que a faculdade da iniciativa em assumpt@ 
desta ordem, pela ligação, pela connexão que este facto póde ter com 
outro·s, é uma questão a' resolver-se, visto q1w, como já disse, póde 
achar-se a.hi envolvida a res-ponsabili'dade do Presidente da Repu-
blica. ' 
' o SR . . ELYSEU MARTINS - Esta falta está prevista na lei ae 
responsabilidade. 

O SR. C . .i.MPOS SAli.I.,ES - Conheço como collaborador as dispo-
sições da lei. No ex·ame .de qualquer facto , si verific~r o Senado qufl 
póde dar-se a responsabilidade - mandará os documentos para a 
Oamara, afim de que Tesolva a respeito; não tTansmitte um juizo 
formado, mas •envia documentos simplesmente par.a que a outra 
Oamara,. 'estudando-os possa verificaT si existe ou não responsabili-
<lade. Mas que querem V.V. EEx. é o contrario de tudo isso : querem 
que o Senado tI·ansforme-se em Ç>rgão de ·accusação, quando não é 
sinão tribunal de julgamento. · 

Eis por que me offendo á requisição e exigencias desta ordem; 
não é porque pretendemos evitar o debate, nem tão pouco restringir 
a esphera de sua acção. 'Não; o que queremos é que se faça um pTo-
oosso Tegufar, instituído sobre• normas a.·egu}aires e de· ·accfo·.do com 
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os ·princ1p10s fundamentaes da nossa organisação politica. Portanto, 
não vendo a·qui sinão ho.stilida:de, meio de ataq-:.1e ao Poder Executivo, 
opponho-me formalmente á passagem de semelhante requerimento. 
(Muito apoi.ados.) 

Não sou suspeito expendendo esta doutrina no momento actual. 
O Senado sabe que durante a situação politica que terminou a 

23 de novembro, á qual eu era adverso, de.sta tribuna sustentei os 
principios que agora estou ex·pendendo. 

Declarei que era no exercício restricto de suas prerogatívas que 
o Poder Legislativo tinha meios de conter -os excessos e punir o.s 
abusos do Poder Executivo; que não era por meia desses requerimen-
tos que o parlamentarismo do velho regimen empregava como arma 
de combate para destruir e 01;ganisar governos; não era por meic. 
de moções de desconfianças, que na:da _ podiam produzir, que se che 
garia a uma nova situação. 

S11stentei que esses meios ernm totalmente imponentes no nossi, 
regimen; condemnei-os formalmente, e foi por isso que nunca apre-
sentei aqui indicações desta natmeza. (Apoiados.) 

Appella para o testemunho do proprio Senado. Por consequencia 
não sou suspeito, porque não é agora, em uma situação que apoio, 
por entendel' que é dever <lle ;patriotismo, die todo bom ·republicano 
sustentar esta situação doa qua~ depende a propria existencia da Repu-
blica; não é agora, repito, que v~mho levantar estes princípios. 

Portanto voto contra o requerimento por amoT á ordem, aos bon9 
princípios, ·á causa rnpublicanp.. (A.poiJadios. Muito bem; muifo bem.) 

O SR. AMARO O.avALCANTI pede a palavra. 
O SR. PRESIDENTE declara a discussão adiada pela hoTa. 
O SR. ÂMARO ÜAVALCANTI desiste da palavra. 
O SR. PRESIDENTE diz ·qµe ~i não houver mais quem queira a 

palavra encerra a dis·cussão. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Compareceram. mais os Srs. Manoel Barata, Laper, Braz Car-

neiro, .T oaqui.m Murtinho e E&tewls Junior. 
Havendo numero legal, procede-se á votação das materias encer .. 

radas. 
Não é approvaido o reqlj-erimento do Sr. Amaro Oavalcanti e 

outros por 19 votos contra 12. 

SE•SSÃO DE 20 DE MAIO 

O Sr. The'Odor·eto Sou.to: - Sr. Presidente, antes de tratar da 
materia que ora submetto á deliberação do Senado, cumpro um dever 
declarando que se me acl;tasse hontem presente, teria não só assignado 
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o reque:rimento feito pefo meU' illustre •amigo Senado1· pelo Rio Grande 
do Norte e outros distinctos ccllegas da opposição, como teria pro-
curado sustentar as idéas e os principios· que elle consagrava. Mas 
esse requerimento é ma teria vencida; não vou, nem quero, nem posso 
rediscutil-o. 

Lembro apenas para accentua.r que foi justamente a reJeiçao 
desse l'equerimento que teve logar na sessão de hontem, assim como 
approvação do 11equerimento. do hom~ad·o Senador po1· S. Paulo, re-
mettendo a uma commissão especial a indicação que aqui defende-
mos, pela qual tratavamos 0de salvai· as immunidades dos membros 
desta casa; foi justamente isto que me suscitou a idéa de apresentar 
um projecto cuja justificação vo11 fazer rapidamente. 

Sr. Presidente, nós todos, o paiz inteii:o precisa de sahir quanto 
antes da sit11ação angust~osa em que se acha (apoiados); situação 
afflictiva que se vae tornando cada dia impossivel, i!ncomportavel, 
quwsi desesperada sob todos os pontos de vista; isto é, tanto sob o 
ponto de vista material, como sob o normal, politico e soeial. .. 

O SR. AMARO ÜAVALCANTI ·- Sob o ponto de vista da justiça 
propriamente díta. 

O SR. TREO'DORET.O SouTo - Diz muito bem o honrado .Senador, 
e eu arcrescento sobretudo debaixo do ponto de vista de justiça, por-
que parece que o odio da tyrannia, a cegueira da vingança, a obcessão 
das paix.ões más senhoreiam: o termo; parece que a razão vae ce-
de.ndo t•idos os dias o passo dq imperio da força, ao dominio (las 
dictadUl'as dogmaticas ou materiaes ; ás violencias physicas ao oon-
fisco e ao esmagamento das liberdaides publicas. (Apoiados.) 

O SR. AMARO ÜA v ALCANTI ·- Sem que haja liberdade de defesa. 
O SR. 'TREODORETO SouTo - ·Sob o ponto de. vista material, 

1econom~co e financeia.·o, os horrr.ado·s SenadoTes, sabem melh01· do que 
eu a terrivel situação que nos crearam o dia 10 de abril com todos 
os seus tristes antecedentes, o decreto de esiado de sitio, o desterro, 
a detenção ·de divel'Sos membro,s, dia familia b1,asileira'; os 'honrados 
Sienadorns .s·abem, ·ap-alP'am ia rnaliclade desta o'rilinosa emergencia e 
da posição em que se vê a sociedade quando cada dia se esboroa 
mais o credito do paiz; quando a fortuna publica parece asphyxia.da 
por uma desconfiança que elimina todas as forças vivas, todas a6 
energias do movimento do mundo economico, soh o ponto de vista 
moral lembrarei sobretudo o facto que está constituido uma especie 
de raraeteristica desta situação, inaugurada depois dos acontecimen-
tos á que me referi. 

1Vós :sableis que 'ª indole bra<sileira é essenciailmente doce e bene-
vola, suave e indulgente, cheia de bondade e clemencia, nunca na 
nossa vida publica nem na vida privada registramos factos de crueldade; 
e a .repressão feita, estabelecida pelo decreto de 12 de abril vencendo 
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de um salto todos os limites da justiça e da equidade, revela uma 
crueldade tão fria que em honra do caracter nacional, poTque esta 
oorá uma eterna honra nossa, embora o neguem os terroristas offi-
ciaes; esse acto patenteia aos olhos poemas da nação nma tão escusad·a 
severidade, que, deve ser apagada sob pena de aninhar-se no seio d·a 
familia brazileira, no coração de to:dos, victimas ou não por uma 
irradiação sympathica muito natural ás almas bem nascidas, um 
f1mdo crescente de odios, causa maxima de dispersão moral dos mem-
bros de toda a socie·dade, de enfraqueciment0 do,s laços mo.raes,. de 
destTUic:ão da cohesáo naóonal. 

Não nos engan'amos: o odio, o resentimento, ancia inextinguivel 
da vindicta surgirá na razão directa do odio de perseguição; a :re-
rucção ha de vir mais cedo ou mais tarde, e para que a sociedade 
brasi1ei1·a 01·gani,sad·a sobre •as 1argws bases da democracia, em nome 
da fraternidnde que gera a civifüação christã, do principio da soli· 
dariedade naeional, subsista é necessario manterem-se inatacaveis em 
re.gião superior e serena os prinP-ipios da justiça e da equiàrnde, que 
não é sinão uma fórma da humanidade impressa nas leis sociaes. 

O Sn. CAMPOS S.A.LLES - E' preciso manter-se a ordem. 
O ;SR. THEODORE'l'O SouTo - Manter ·a ord'em :é sem duvida a 

principal obrigação da autoridaJe constituidH, mas obed~cendo ás 
leis, á justiça, á razão, e não; persegui!ndo a to'l'to e a direito, .muita 
vez só para satisfazer vingan9as mesquinhas., ou dar pasto a paixões 
inconfessa veis. , 

O SR. J O.A.QUIM DELFINO d:í um aparte. 
o· SR. CAMPOS S.A.I.LES -- o Presidente da Republica esmagou 

a anarchia. 
O SR. T1rnoJ:>ORETO SouTo - Sr . · Pre-s!i:dente, veniho ·apresentar 

nm projecto que tem por fim \'l,xtinguir os resentimentos, as dissenções 
sociaes que se vão, ·dfa a dia, hora a hora,. ,desenvolvendo Djo ' paiz. 
crescendo pela sua propria m~rcha: venho apresentar um projecto de 
amnistia para todos aquelles que foram detidos e desterrados a 12 
de abril. 

Qua.ncfü o Governo· se rec-q:s-a te·na~ente, e parece que po:r acinte, 
a attender as reclamações da imprensa independente e ás intimaçõe.s 
urgentes da opinião publica, 40 sentimento nacional manifestado por 
,seus orgãos mais legitimas; ·quando .o GovernD' .se· recusa •a justifica!' 
o acto pelo qual estabeleceu e&tado de sitio e sequestrou as l[berdade.3 
publicas; quando na sua mensagem cujas· lacunas foram aqui lem-
bradas pelos ho'l.lmdo,s .Senadores que se occupararn d'o1 1assumpto, elle 
apenas repete em linguagem paliida e incolor, em teTmos- vagos P. 
incertos., a accusação que naquelle dia foi lançada, sobre diversos 
membros da familia brasileira; quando invocamos os princípios 1con-
stituciion:aes para forç rur o Governo ia vir perante o Congre.so1 justi· 
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ficar seu acto, exhibindo as provas em que se fundou para prender 
e desterrar diversos cidadãos sem ao menos submettel-os a um iinque-
rito; o governo manda todos os dias repellir, rejeitar esses pedid-0s 
considerados como injnncções da anarchia, e como que dividindo s 
sociedade em vencedores e vencidos. 

O '.SR. PRESIDEN'FE - Peço licença ao orador para interrompel-o. 
V. Ex. a0aba de affirmar em ,seu discuroo que o GoveTno tem man-
dado o Senado rejeita;r. . . peço ao -homad'O Senador que refilie.ta soibre 
a -0ffeTusa que esta expressã:() con~ém ao Senado brasilehl-o e ha die 
retiral-a . 

O SR. CAMPOS SALI.ES - Expressão gravemente offensiva ao 
Senado·. 

10 SR. .THEoldoREWY SouTo - o-Govemo1 é 1a.utondade ;consti-
tuida. 

O SR. PRESIDENTE - O Governo não dá ordem ·ao Senado e não 
consinto que V . Ex. prosiga nest,e terreno. 

O ;SR. THEODORETO SouTo - Respeito a observação do honrado 
Presidente do Senado. 

!O Govro:no é um po<lel'I indepe,ndente .e gyra na esphem prop1·ia, 
distincta da sua acção, mas nas relações com o Congresso elle tem 
seus orgãos, pontos de apoio, que se acham na maioria, e é por inte1·-
medio della, por inicio desse vehiculo legitimo ' que elle faz rejeitar 
esses pedidos, que não são mais, do que o cumprimento das disposições 
constitncionaes. , 

O SR. PRESIDENTE - Perdôe-me V. Ex. Peço-lhe permissão par:; 
-0bool"V'ar ·que o .nobre Senadlor mantém a mesma affirmativa 0ffensiva 
ao Senado, embora em lirrguag-er..tl meno5 severa. 

O 1SR. THEO:DORETO SouTo ----,. Nãio 1é offonsiva, mais si V. Ex. 
julga-a offensiva, vou retiral-a, incontinente. Não tenho nenhuma 
intenção offensiva, não póde tel-a quem vem propor medida de paci-
ficação civil, na qual ha até o olvido sobre as dissenções de toda 
a ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Perldôe·me; .01 nobre Senad'Or füs.se que o 
Governo mandou o Senacl'oi i"etirwr o p1'ojedto ou ocequerimento .a:quÍ! 
apresentado; depois adoçou a phrase, mas manteve a mesma affirma-
ção. Cornprehende V. Ex. quanto ha nisto de offensivo ao Senado; 
Eu com·iclo, portanto, a retiral' a exprnssão. 

O 1SR. THEODORETO .SouTo - Já retirei e aproveito r. occasião 
para declarar a V. Ex. que bastava uma ligeira reflexão sua par·a que 
obedecesse. 

Tenho, pela maneira por que V. Ex. dirige esta casa, o maior 
respeito. :Fiz parte de algims parlamen.tos; mas devo dizer em honra 
do actual Piresidente do Senado, que V. Ex. desemp.enha-se de suas 
funções com o mais elevado criterio, a mais perfeita correcção e 
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pmdencia, deixando ampla liberdade na discussão, não coarctando de 
modo algum a enunciação <lo peusamento da opposição. (}11uito bern.) 

UM SR. SENADOR - E' verdade. 
O 1SR. THEODORETO SouTo - Não quiz por fónna alguma dizer 

que ·o Governo 01rden.a·ss0 ao Senado ou Camar.ra. V. Ex. 1sabe que no 
regímen presidencial Goiverno e camaras enten<lem-·se por modo muito 
diverso daquelle por que se enteudei:n no regimen parlamental"; ainda 
assim, é inevitavel, é necessario e até fatal que as carna.ras por inter-
medio de alguns de seus membros Ele ponham em relação' com o Go-
veTno . . . 

O Sn. GIL GouLART dá um aparte. 
O SR. THEODORETO SouTo - V. Ex. deve lembTar-se de que o 

anno passado suscitei a questão a respeito de um projecto que se dizia 
·apresentado em nome ·do Governo. Notava que não podia ·se:r, porque 
não havia mensagem do President•e. EntTetanto, o honrado leadier, 
SenadoT por S.. Piaulo, affinnou peremptori-amente estar autorisiado 
.a declarar que o projecto er-a ·d:o Governo. O nobre Senado1-, portanto, 
era orgão do Goiverno e era essie, um meio legitimo na sua opinião 
pelo ·qual o Governo se communicaiva com .o Senado para :r:q.anifostar 
as suas idéas sobre uma proposta financeira. 

Sr. ·Pn;sidente, apresentando o meu projecto die amnistia, viso 
principalmente um fim, faze~· cessar este estado de coacção em que 
se 1ach:am miui1Jo·s ci.ldadãocis hraisi.léros. Não 1dlliS1cuto ·a; quia's'tão da 

' criminalidade, nem da penalidade, si assim se póde chamar a repres-
são ~ecretada pelo Poder Executivo nos termos da Cqnstituição; não 
discuto os factos nem na sua origem, nem na.s suas consequencias, nem 
nas suas causas,. nem nos seµs effeitos, nem no seu estado actual. 
E' esta a p:rincipal virtude d'a amnistia. O.s honrados Senadm-es, ver-
'1-ados em direito publico, sabem que a amnistia tem o grande effeitp 
de extinguir o crime e a pena. e mais ainda, de nem cogitar se houve, 
ou se poderia haver crime, se houve ou não condernnação, pois ella 
apaga todos os vestigiios, lança um deruso véo sob:re todos o:s elementos 
subjectivo:s que formam o evento criminal, .sem entretanto passar da 
pessoa do delinquente real ou suppost:o. -E é ·preciso que fique aqui 
:resalvado que, embora qUJeiramo-s ,a: .a.mnistra, e a acceitemos cJ.o Oon-
grcsso, unico que póde pela Cordi.tuição concedel-a, não fica por isso 
prejudicado o direiio de exarnin1ar o procedimento do Governo rela· 
tivament.e aos actos de prisão e desterro, porque a amnistia não 
abrange o:-; actos da autorida.qe, estende-se simplesmente á pessoa do 
amnistiado. 

A Constituição não dá o direi.to de amnistia sinfio ao Congresso 
e errad::irnente tenho ouvido já eorrer por ahi a voz de que o Poder 
Executivo trata de amnistiar os presos políticos. Como ha de amnis-
tiar? Peh Consti\tuição o Governo S'Ó tem o d!ireito de indultar, de 
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é este o caso. Lêarn-se o art. 3'4, 1§, 27 no capitulo das 
Congresso e o art. 48, § 6° das attribuições do Poder 

Alli se lê que ao Congresso compete. privat·ivamente (é a palavra 
-constitucional) conceder amnistia . 

O SR. CAMPOS SALLES - Mas o nobre Senador 1sabe que os actos 
legislativos do Congresso teem a collaboração do Poder Executivo. 

O SR. THEODORETO 1Sou·.Do - Sem duvida; mas é · o Congresso, 
n~o é o Poder Executivo que C011Cbd~ amnistia ; esta é c6ncedid·a pOI' 
lri ; é a grande modificação introduzida para Constituição actual n:o 
nosso direito publico corno iem acontecido em. outros estados politi-

-cos. Antigamente er.a ruma 1aittribuição d:O P.ode.r Moderador, que a 
exercia como exercia o direito <lo graça singular ou collectiva, pela 
nossa organisação actu.al faz P.arte das funcções legislativas do Con-
,gresso e por. isso tem. de passa;r pelos tramites com que se elaboram 
.as leis. 

O SR. CAMPOS SALLES - · Nisso estamos de P,e:rfe'ito accordo. 
O ·SR. 'l'HEODORETO SouT.O. - Repito: sem tra<tar d'a exi>stencia 

·de crime nem de criminosos, mas sómente para fazer cessar um es~ad0 
anomalo que não póde continuar sem prejuízo dos mais graves in-

·tern,sse.s do.' paiz, e. sem. ·a . funesta ac.cumulaçãio successiva. de 1odios e 
resentimento.s que é preciso extinguir para que não fiquem como um 
·sedimento pBTpetuo dé pertJll'haç,Õr.3 m.oraes, , que a sociedc.de não COrt.Q 
gei:igo, e. sem pr.ejulgar. da . culaabilidaide ou resi:ionsabilidade do poder 

·q~rn decretou as prisões e o. desterro apresento este projecto. (Eê..) 
.Sr. ·Presidente, si ha alguem que no 1actual mov:imen.to noütico 

do paiz na . nova phase do seu. , viver social, se possa dizer· isento e 
•es.coimado de paixõ.es- e resen.timnn.tos politicos, nã.c o p.oderá com 
melhor. direito do que eu. 

Tenho assistido. a todo o trabalho de or.g.anisação da vida repu-
'blicana mais como um espectador do que como parte activa. 111:.as . não 
·era possivel com tão profunda transformação so.cial como a que. se 
O].erou em rapida hora , mudando fundamentalmente o regimen. poli-
aico da nação á or.ganisação de seus poderes, em nome -da soberania 
do povo; não era possive1;· com o desenvolvimento que os acontecimen-

·tos tiveram 1com. a ·direcção. que lhe imprimiu o primei.lro Governo nos 
tempos em que per.deu a. orientação Tepublicana e liberal para envere . 
dar pelo caminho perig.oso de dictadura; com as difficuldades sem 
numero externas e inwrnas que provêm as forças de expansão · mate-

·ri,aes e mo:raes ; não. er.a. possiwr que tivessemas atravessa·do já o. pe-
rio;do mai.s -aniscado ·da novia c.011stituição ,g•ocial. 

O modelo das org,anisações repu·blicanas está realmente na his-
to1iia das socie.d:ades civillisadias, quasi. em .todas. as ·suas épo.casá. o idéal 
11laina ;acima. da:s insttituiçõe.s mais ou. menO·S• imperfe:ütas que. •o genio 
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do h-0roem, a indole das raças, o k.obitaJl das organisações sociaes, v 
goso da educação, os instinctos, os antecedentes, os elementos tradi-
cionaes, as tenciencias e aspirações combinadas com o que se chamam 
-as resistencias ancestraeis, teem forma.da na vida hodierna; mas o 
tempo entra como condição essencial de toda a organísação d€ força~ 
moraes complexas como são as das nações. 

Não era possivel que de um ~omento para outro, em :poucos 
mezes, em aiguns anno~, nós conscguissemo.s chegar a um estudo defi-
nitivo de constituição republicana. 
' Ha muitos ensaios a fazer, muitas dolorosas crises a ver-se até 
lá. Quantos annos não levou ~ monarchia a fundar-se sobre bases 
constitucionaes entre nós~ 

Com o 3 de novembro, com as successivas deposições de governa-
do·r&J, com a reorganização difficil <los Estados, com os velhos hwbitos 
partidarios, com o fermento de paixões que nunca deixarão de existi! 
e .são factores indi:spensavei.s· ; não era possivel, repito, que as co11sas 
tivessem ma:r·chado normalmente, a~nda quando a direcção suprema 
d_os negocios publicos iivesse encontrado homens privilegiados como 
W ashinglon, ou como outros grandes heróes d:i historia, que soube· 
raro aggregar elementos dispersos para com alta e genial intuição 
darem a ultima fórma ao governo dos Est·ado.s. Attendei aindla que 
era e é preciso contar com a 1 intervenção da força militar, que aliih 
prestou um grande serviço ao paiz, embora sahindo do leito natural 
em que devia movei--se, porqu~ a .sua: miss·ão em tod•as as constituições 
de povos cultos é antes o dia passividade do, que o da :xotividade, 
cabendo-lhe o papel glorioso de ser dirigida e não o de dirigir; uão 
ésa passive! qrue com. os elem1mtos multiplo·s e1 va1·io.s que estão en-
1rando nesta organisação, occorrendo actos perturbadores e anormaes, 
que devem ser ·qualificaido-s ·como grandes crimes contra a liberda·de 
e contra o direito, como foi a dictadura que primeiro dissolveu o 
Congresso: não era possível levar a náo do Estado a bom porto, 
evitando todo.s 9s arrecifes e os temporaes. 

, Nós ainda não tivemos na administração da R epublica um homem 
de Estado superior; maos é po.ssi vel que sU'l:j a ainda na nossa historia 
um desses poderosos organisadpres. Pois bem; apezar de tudo, apezar 
de todos os elementos d.e calm\'L, de bonança, muitas vezes de iudiffe-
ren9a do maior numero; ape21ar ·de tod<os os habitos arraigados na 
nossa população e nas classes rir.igentes, teem-se dado factos, e entr1:: 
elles principalmente o.s de 10 do mez passadü., a quie· .se seguiu o 
decreto de estado de sitio e após ,) decreto elas pTisões e deportações1 
que geraram, como tenho dito, profundos resentimentos no seio da 
alma nacioIJ1al. Vós todos ,sabeis o que vae pelos vossos Estados, como 
os partidos estão profundamente divididos, como as reacções se pre· 
param por todos os meios, ail'.j;da os mais violento3, como as paixões 
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se acillraram, como os o<lios se ·tornaram aind:>. mais vivaces do que 
no tempo da monarchia; e para cumulo, para augmentaT ainda mais 
a intensida:de desites sentimentos, o desterro e as prisões causaram 
tão profunda irritação nacional. .. 

O SR. CAMPOS S.ALLEs - Não apoiado. 
O SR. THEODORETO S.ouTo - ... que esses odios precisam de 

ser abafados ·de uma yez pa.ra .sempTe, afilm de que não façam 
irrupção mais ita:rde oru mais cedo. 

Cumpre, portanto, senhores,. •.J.UC:: sem paixões cegas e violentas, 
sem rescntimentos que não se a:eagam, ~studem.os esta questão; trate-
mos deE'te assumpto. 

O Sn. CAMPOS S.A.LLES - Apoiado. Essa é que deve ser a nossa 
poli tica. , ( Nwne1rosos apoiiados.) 

O SR. THEO<DOREITo Sou-no - Sacrifiquem.os no· altar ·da Batria. 
todos os interesses mesquinhos ( N umerr.osos .aporiaJos), todo.s os peque-
nos moY<>,i ~ pessoaes. (Numerosos apoiados.) Amnistiemos a .:;stes 
cid1adãos, que são membros da familia bl'asilei:ra, a1guns delle.s dos 
mai,s eminentes, dos mais âistinctos, dos mais assignalados pela sua 
dedicação patriotica. (Apovados.) Amnistiemol-os para que \Tenham, 
como. parte das forças vü:v-as <l!a Nação, collrabox-ar comnosco na grande: 
obra do progresso da Patria. (Apoiados.) 

Essa é a nossa suprema aspiração, porque a maior angustia que 
podeTá -affligir o coração brasileiro será ver a uo.ss·a .Patria esphace-
Iada no rr,:,eio do tumulto das paixões, do tropel dos odios, sobretudo, 
si essas paixões ' e esses odios forem servidos pela fr,r ça bruta, pelo 
poder exclusivamente material. (Mu.ito bem; mruito bem. O oraJ.or 
é cumprimentado.) 

Considerando que a concessão de amnistia é uma attribuição à1J 
Oongres·so Nacional, arbitro supremo do momento opportuno para. e 
exerricio dessa alta prerogativa, que não só é um elemento essencia? 

da oTganisação P'olitica.. como uma. garantia 
Projecto eminente da m·dem ,social, da c·alma, ·conciliaçãa 

e paz publica (Constituição art. 34, § 27); 
Considerando que o poder de amnistia, derogação á actividad0 

da lei, primando todos os elevados attributos da sobernnia represen·· 
tada pelo Congresso, não tem limites nem restricções, seja no sentido 
intensivo, seja no extensivo, nem quanto ao tempo, pois apaga o pas-
sado e attinge o futuro, compre!hendendo até ois delictos ainda não 
denunciados (rnandiim de·lata), extinguindo o crime e a pena e lan-
çando o. olvido sobre todos os factos; 

. Considerando mais que o Poder Executivo até este momento não 
cumpriu '° preceito expresso no, ar't. 80 §' 3° da Constituição, de ma-· 
neira que nenhuma prova existe da criminalidade politica dos cida-
dãos detidos e desterrados, eX-'l'Í dçi d~creto de 12 de abril ultinià ;; 
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Oousiderando finalmente que, ainda quando tal criminalidaâ.~ 
estivesse prov3Jda, a amnistia. é'. fü10nselhada. pela humanidade e. pelo 
bem do Esto.do. 

O Congresso Nacional decret a : 
'Art. 1.0 E' •concedida amn~stia a toclo.s os ·ci·diadãos detidos e 

<lesterrad 0s por fo1:ça d:i:t dec.re.to. de 12 de abril do corrente anno. 
cA.rt. 2.0 RevogaIIl:':se~ as .diisposições em contrario·. 
-Sala d ais sessões, 20 de maio de 1892. - TheodJoreto 801,weo. 

A . Gavalcar1't~ . - SaJldJanhJa Mar'i!Ybho. - EZ1yseu Jifortin,s. - José P. 
de OCivei?·a G.alvão. -- GenÚoso 'MMqwi:Js. -- José Berrv.wrdo. - Lapier. 
- Eisteve1s JWnJior. - R.auVim!o Horn. - Luiz Dâfino. - B'traz (}lar-
ne'Úrro .. - Jilirmdmo da Silv'e'rí'11•a,. - J.o!whim G.a,t'v.nda. 

E st&ndo apoiado JJe1o numero d1:1 assignaturas, vai a imprim:fil'~se 
para entr.ar na ordem. dos trabalhos .. 

O Sr. Amar·o Oaivakanti (p~ia ordem) - S:r. Pil'esildente, ven!ho 
fa7.er a V. E x. um req~ie.rimento nos termos do art. 101 .§ 1° do· regi ~ 
mento; e si. V. Ex. ente.nde:r: que. é cabível, peço que o submetta á 
consideração do Senado. 

A materia do projecto deve. ser resolvida: mais como manifesta-
~ão espontanea. dos sentimento.s. d_os nobre>'! membros desta casa de 
que como objecto deperrdent~ de exame, de altas pr.ovas, de conside-
:r:ações ou de effeitrui . extr.an~o.s ao me.smo pr.ojecto. 

Trata-se de concede:r: a amnistia aos actnaes detentos; si o qui-
zerem direi mesmo que se trata de um -simples acto de graça po1· 
:parte dos· membro,s do Congresso Brasileà.r.o iem favor dos 1seus 1cqm-
patriotas; nem a medida exprime a confirmação de um crime nem a 
innocencia dos â.etentos. 

·Trata-se simplesmenfo. •4e amnis6ar. E' materia cfa maio;r. ur-
gencia, e nenhuma ou.tr:a E,óde. ser reclamada. com mais direito. Por-
t a.nto eu. ve]lho requer.er a V. E:x. que consulte ao Senado si eonsi<lera 
este projecto. materia UT~n,.te, . can-az_ de_ sfl:r._ da.da de.sde. logo para 
discussão. 

O Sr. Pres.id•ent:e - O nobre Senfüdmr, ·a meu ve:r, fundamentou 
mal o seu requerimento no lj.r.:t. 101. § 1° do regimento .... 

O. SR. ·AMARO 0Av ALCA?'j"TI. - iSi. V. . Ex. entende que ha outro 
mais cabivel, eu. me :Sujeitar~,. eomo 1sempre, á deliberação de V. ·Ex. 

iÜ SR. PRESIDENTE - . ... viisto ·que. e.sta disposição refere-se a 
projecto ou a proposição :pendente do exame ·de commissões. O art. 1101' 
dispõe- que as l)tOposições; OU projectO.S 1 ainda. pC11!dén~es do exairne1 f:!Jas 
Oommissãe& e. qu.aesquer outro,s :assumptos_ qµ-e .. a ellas tenham sido 
remettidos pa·ra interyôr pa:recer, :poderão ser .. dados P,ara ordem (li) 
dia (;§. 1°) · quando •aJ re.qulexi:rµtento de qµ.alquer. Senador, e nor votaç~o 
do Senadlo ,sem pr00~de:r d'Í.S'f:lussão se vencer 'ª urgencia :d:a materia. 



Enitretanto ·o -reque;rimento do n'obrie Se:naclo·r póde ser conside-
rado como requerimento 'de •mgen0ia _p.a;ra 'dispe:irsli.r a impressão dn 
prcjecto em avuls·o. 

'Pelo rQgímento .todos ·os -pr·oje·ctos 'ae-véãn ·ser impregsos eu~ 
avulso arttes de serem Hados p'ara ·a 01·dem .do dia; ·entretanto o pro-
prio regimento prevê a hypothe:se em qrre o 'Senado ·pó'de c0nsidera1: 
urgenie um;;i, materia, afim de Jfazel-a in-élu'ir na sua ordem do dia 
indepen,deutemente da impressão c>n ·a:vuls'O. 

Nestes term.o·s, e ,giJ 01 nobre SieJJ1adoT riã.o se O·ppºõe ... 
:O SR. AMARO .ÜAVALCANTI - Acceito perfeitamente a criteriosa 

interpretação dada por V. ~Ex. 
O SR . . PRESIDENTE - .•• v.ou, -c.oTusultJa.T .o Sen·ad·o· sobre -o· seu 

crequerimtnto de urgencia para_ ser dispensada a i:nwressão do pro· 
jecto em avulso, afim de sei- fogo da·do parp. ordem · do ' dia . 

. Posto ª .votos, é anpr.ova·dlo .o .requerimento. 

~S ESSÃºO 'll> E '21 •DE M A1l O 

' 
O Sr. '.Amaro C1ávakan'tii (peta mfderni) Penso, Sr . P:resi-

dente que foi hontem por mim invocada na discussã:o ~deste ,projecto a 
necesS'ida.de (le que sej.a elle ·1evwdo em todos os ·seus termos conw ma-
teria urgente. ' 

Em relação á 2ª discussão em que vai entrm· o 'mepmo projecto 
reza o § 1° do art. 101 do Regimento - quando a requerimento de 
quafquer Sienadoir e po·r votação· do· Senado , sem p·mce:'der d1:scussão 
se vencer a urgencia .da materia aind.a ,pendente ~d.as Oom~:Ussõ~s, 
poderá ser dada para a ordem d10 dia, quando assim entender ü Senado. 

'Vej,o neste projecto o verda.deiro meio da ,paz, da frra:nquillida.de 
e da conciliaçã:o ; a primeira pedra ind1spensavel para solidificar a.s 
boas relações, amainar a;s paixões, abater os -odio-s, desfazer em .grande 
parr-te -ou no todo ais desavença~ ,pofüicas. . . que tanto teem desgraça-
do a situação da ~publica. (Ap.o~ados.) , 

Pienso, portanto, que elie, assim encarad·0, não ,póde <lei~ar die ter 
·a· mrai:i.s urgente solução. . 

' Manifestado o voto unanime do Senado a resp~ito ' d~ s~a utili- ' 
d!ade, me animo a ~ub,.m.etter a V. ~:x. um requerimento, para que 
consulte o mesmo Senado si, dllis,pensando o :pareyer da Oommis:sã-o, isto 
é, continuando o proje·cto, a ser co'!JJsiderado de .. mate.ri.ai m·gen;iJe, con-
sente que seja dado este paTa a ordem do dia da sessão 1seguinte. 

O SR. ·COELHO E ÜAM:eos - .Peço a palavra. · 
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O Sr. Presid,ente - Nã:o posso ·dar a palavra ao nobre Senador 
pol'que o requerimento não está em ·discussão. 

Na fórma do art. 130 do Regimento, todos o,s projectos, Ílma vez 
adoptados em primeira discussão, teem de ir á Commissão respectiva. 
Sobr-e isto a Mesa não tem a liberda·de de resolver o contrario, visto 
que a disposição do Regimento é imperativa deci.·dindo-se que o pro-
jecto passe á .segunda discussão, será remettido, diz ·o Regimento, á 
Oommis·são a que po·r rua natureza pertencer ou áquella que fôr indi-
cada por seu autor ou por qualqrue.r outro Sena;dor. 

O nobre Senador, o Sr. AmaTo Oavalcanti, fundando-se no ar1t .. 101 
§ 1° do Regiímento, requer que seja consideria;do urgente este projecto, 
afim de continuar na ordem dos traibalhos, independente de parece'!' 
da Com.missão .de Justiça e Legislação a que foi remettido pela Mesa, 
por força do art. 130. 

E'is o que ·dispõe -0 art. 101 (:Zê) : 
•Art. 101. As proposiçõe:s ou projectos ainda pendentes de exame 

das Commissões, e quaesquer outros assumptos que a ellas tenham sido 
remettidos para interpor parecer, poderão ser da.dos para a ordem 
do dia: 

1. 0 Quando, a requerimento, de qualquer Senador, e por vo<t,ação 
do Senado, :sem preceder discussão, se vencer a urgencia da materia; 

2.0 Quando as Commissõ~s não apresentarem os pareceres no pra-
zo de 15 dias, e o Senado ass;1m o resolver, tambem sem discussão, sob 
proposta da Me:sa.; 

3.0 Quando entre a dat11 da .apresentaçã.o no rSenado de quae!-
quer proposições, ou emiem:1a~ da outra Camara e o encerramento das 
sessões do Congresso N acion~1l não houver maior intervallo do que o 
de oi to dias. 

P arece·me que o pensamento do legislado1· ne.sta disposição d-0 Re-
gimento tem por fim adiantaf trabalho quando as ComµUs,sões, a cujo 
exame estão submettidos os projectos, demoram por qualquer motivo 
o seu parecer, ent ão o Regirqento· pe1rm1tt:e 'ª .sualsuer Senador recla-
mar e o Senado., reconhecendo 'ª urgenci.a, póde pr1escindir do parecer 
para a discussão dos projectqs. 

Esta intelligiencia corrobpra-se com a disposição do § 2° do mes-
mo artigo que autoris.a a Me(>a a lembrar a ·conveniencia de ser dado 
para ordem do dia qualquer projecto submetti•do 'ªº exame de alguma 
Commissão, .quando e:sta tenll.a deixa.ido passaT mais de 1'5 dias sem 
apresentar parecer. 

No caso presénte, de acco,rdo com o art. 30, vai o projecto á Com-
missão indicada pela Mesa. q Senado já delibel'ou no sentido de con-
siderar urgente o .a&sumpto. Isto obriga ·a Commissão a dar com 
urgencia o seu parecer. 

Em todo easo, feito o r~querimento nos termos em que o nobre 
Senador o fez, e não po:dendo dar a palavra ao n-0bre Senador por 
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Sergipe, porque este requerimento nã-o tem discussã:o, vou con.sultar_ o 
Senado afim de que resolv.a, em vista das disposições do Regimento, 
si póde prescindir d'a audiencia da Commissão, como requer o nohre 
Senador, em relação ·ao prajecto o;ra 1approvado em pri'meira discussão. 

Assim, ficará firmado o precedente. 
Consultado o Senado, foi rnjeitado o requerimento. 

O Sr. Presid1ente - Lembro ainda uma vez á Oommissão de 
Justiça e Legislação que o assumpto do projecto está considerado ur-
gente pelo Senado, afim de que ella no mais breve prazo possivel in-
terponha seu parecer. 

SESSÃO DE 23 D•E MAl'O 

O Sr. Campos Salles vem pedir ao Sr. PTesidente para submet-
ter o projecto de .amnistia, que já está em poder da Oommissão d,e 
Justiça e Legislação, conjunctame:nte ao exame ·da Commiissão d~ 
Constituição e P.oderes. 

F .az este pedido porque já alguns trabalhos ·ou indicações relati-
vas aos aeontecimentos que 01·iginaram o projecto de .amnistia :se acham 
em poder da Commissão de Constituição e Poderes. 

Si o projecto ·de amin.istia se apresentasse ·Como um facto isolado, 
não seria ·ce:rtamente esta; proviid.encia ne·cessaria, porque a Oommissão 
que está encarregada de ·dar sobre elle parecer poderia fazel-o sem o 
auxilio da outrn Oom.mis·são. Mas sabe o Senado que ao projecto de 
amnistia ligam-se factos que envolvem a responsabilidaode da adminis.-
tração; e como o ·Senado tem a este respeito de firmar precedentes que 
hão .de regular posteriormente a conducta ·do Congresso em relação a 
assump tos desta ·ordem, paTece ao orador conveniente o estudo con-
juncto das Oommissões, mesmo pa1·a que se chegue á solução mais 
razoavel e mais de accôrdo c·om o regímen do paiz. 

Pm· isso manda á Mesa o seu requerimento. 
Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

requerimento : 
Requeiro que sobre o projecto de amnistia seja 

Riequerimento ouvida tam·bem, conjunctamen.te com a Commis·- . 
são de Ju&tiça e Legislação, a de Constituição e 
PodeTes. 

Sala ,das •sessões, 23 de maio de 1•892. - C<hmpos BaUes. 

O Sr. Elyseu Martins não pôde ouvir bem ~s palanas d0 nebre 
Sena.doT por S. Pau1o e po.r isso· não apprehendeu os fund-amento.s. com 
que S. Eix. justificou o requm·imento que' fez; mai.s· prim'a facie vê logo 
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que pedir a 'mterposiÇão do :pare·ce1.· ;de uma Commissfo _-sobre objectOO' 
estranho ás materi•a·s que constituem objecto .de seu exame, é por cert<:>· 
infringir o 'Regimento. 

•Trata-se simplesmente de um projecto de amn'istia, gue nada tem 
que ver com ·a Oommi.ssão a cujo 'e:xame o nobi"e Senaé!tor quer sujeitar-
º projecto; e mesmo quando o Corpo ·Legislativo .se qui.oosse ·pronun-
ciar quanto á corn:ducta da administração relativamente .ao.s successos 
de 10 de abril, ·certamente que não o :faria em um projecto de amnisti.a .. 

.Esse projecto não abrange os .acto-s de .a<l.mini:stração nem a res-
ponsabilidade do ctovemo; e si, como em ·apa;rte diz o nobre Senado•r· 
por S. Paulo, póde abrangel-os, então só na intercurrencia da discus-
sã·o do projecto é que se póde verificar a oppol'tunidade da medié!ta que 
S. Ex. reclama desde já. . 

O nobre Senador por S. Paulo· conco:rd!a: em que não. ha duvida 
sobre a essencia do projecto; tatnbem não pó:de oier pos-t.a em duvida 
a sinceridade .do.s seus autores; e portanto não ha razão para retar-
d-ar-se a solução de um assumpto t.ã-o impo·riante provo·cando desde já 
a interferencia de uma Oom;missão que nada tem •que ver ·com elle, e 
além ·disso infringincJ:o-se disposição do Regimento, lei tão resp~itavel 
que o orador ainda no sabbado ,pas.sado teve de votar' contra -a indi-
cação apresentada por um seu ami-go, só por enteruder que e'lla não era 
regimental. 1 

·Nem se diga que a Mesa é que tem de decidir; ella só decidirá· 
si .o Senaào entregar-lhe 'ª d~Cisão. · 

To-do o 1Senado, aliás, tem a maior confiança na Mesa, c·on'fiança · 
essa ·gue .se justifica ,pelo critt;rio com -que o 'illustre 'Pmsidente tem 
decidido todas as ·questões. 

Na hypothese nã·o ha .connexão entre a ma teria do pTojeeto e a 
competencia da Oommis·são, a que o nobr'el Senador q111er que elle ··seja. 
re.mettido; o seu requerimento é, pois, uma infr>acção regimental, e o 
nobTe Senador ha de permittir ao 0 1rad0Zr dizer-lhe que o seu requeri,·· 
mento não tem fundamento, O'l,l, pelo menos, que o orador não alcan-
çou esses fund~amentos. 

N-inguem mais pedind-0 ,a palavra, encerra-se a discmisíio, ficando· 
a votação adiaida por fialta de numero legal. 

O Sr. Presidente - O ·~1'. Campos 'Sal1es requereu que sobre 
o ,projecto de .am,nistia _fosse o-qvida conjunctamente com a Com.missão· 
de Justiça e LegislaÇão a de Constituição e I»oderes. E ste requerimento, 
acaba de -ser impugnado com -ª affirmação de que por ene fica viola:da 
uma disposição do Regiimento do Sena.do. Nenhuma disposição d-0 Re-
gimento veda que um .assumpto seja submettido .ao exame de mais d& 
uma das Commissões permanentes ou de uma Comm'issão especial, si o 
'Senado assim entender; e nos p·recedentes está isto, assentado; mais 
de um assumpto, conforme, sua ~atureza, t'em sidlo 1subme·ttido aio .l(lxame· 
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de ,d11a:s ou: mails CoIIl!ll'.1issões. O propri0 Regi:mJento do Senado no. 
art. 24 ·prevê 0 caso: ·quando se trata da verifi.caçã;o dos poderes de 
Senado-res pm· dous '.Ou mais Estado.a, esse artigo, estabelece que a Com-· 
missão de Justiça e Legislação collabore conjun-ct,amente ..e.oro 1a •de 
Constituição, Poderes e Diplomacia. 

Conseguintemente, parece=me que o requerimento não viola dis-
posiçã'<> alguma do Re-gimento e está de a,ccôrdo 0om os ~stylos d-0 Se-
nado .. Ent'retanto, o Sena·do, á cuja votação submetterei o reguerim.ento 
opport'tmamente, l'esolverá si convém ou nã@ que .sej.a taro.bem, ouvida 
sobre 0 'projecto a Corn:missão de Constituição . 

. Qualquer que seja a deliberação do S~nado, n-ão . será ;violado ·<> seu 
~gimento. 

' 

SE~SÃO DE 30 'D.E MAIO 

O Sr. Theodoreto Souto - Sr. Presidente, pedi a ·,p;alavma para 
dirigir a V . . :Efx. e ás illustres OomID,issões reunidas a ·11uem foi affe-
cto -o rp:i:oje.cto- ·sob:i:e . •a,mnistiia (fos ipr.esos e de1ster1·ados, eµi vi•rtude cflo· 
decreto d:e 12 de abril, UJm: pedid!o, e esse pedido -está mais que jrn~tifi
cado pe1a cir.cumstancia especial de.sse grave assumpto (rcip<Yia(J;o.s.) e 
por todos ,os in:teresse.s de ordem publica e social. 

:O projecto de amnistia foi apresentllid'o, já ha alguns ,dias:, ao Se-
na.do, e os honrados collegas teem visto com que paciencia, direi mesmo, 
com que resignação evangelica, toClos n6.s, membros d!a oppo.sição, ~sta
mos á esper-a á toda a hora da solução desta questão, a mais urgente, 
a .:piais instante, 131 mais indeclinavel de toda,s ,as questões do aia. 

Não procedemo.s de nenhuma maneira tumultuaria; temos pro-
ourado respeitar até o formalismo exagger.ad:o com que .o illustre -leade'J"' , 
da maioria procura cercar e demorar a solução <lesse negocio. 

Mas, S. Ex. mesmo comprehenderá que o retardamento da solrn;ii.o 
deste a·Ssumpt·o é não só uma violação dos principias; com-0 uma: offensa 
ainda mais graVie· .ao's interesse•& so'Ciaes ás' ·conveniencias pub~irca:s. 

Uma violação de princípios, porque a amnistia nada ·tem que ver· 
com os elementos de criminalidade, que O' Ooveruo procura ·verificar 
e reunir para justificar a l'epressão fulminada contra esses ciaadãos. A 
amnistia, como os hom,ado,s Senadores sabem, \:i:xtingue o pass8id'o·, enca· 
dêa o futuro, e apag:a .todos os :factos e aétos do :Presente. 

,Que tem, pois, o projecto< de VBr com o process0 que se 'fastaura 
para a verificação do grão de culpabiµda·de criminal dos cida,,dãos 
amnistiado's? N ad.a, absoluta.mente nada. 

O honrad;o Senador a i:J.uem tomo a liberda<J~ de dirigir-m:e, como· 
chefe .da ·maiorfa 'e .da·s Oommissões reunidas, 'p1'0metteu.-me 'qUe o pa-
retier ,seúa elábor.aao com; a maior 'rapidez p'ossive~ ;, 'af:firnroo0rrre que 
não 'havia 'inteIJ!ção de ·procra!stinair a ·res-Olução, & qoostt!t>. 
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Tenho o seu compr<nnisso solemne, a ,sua palavra ·de honra. Sr. 
Presidente, V . Ex. deverá ter visto a maneira por que .a imprensa, so-
bretudo a d·o Estado do Amazonas, tem descripto a viagem dos cidadãos 
desterrados, a sua longa, ;tri.ste e peTigosa odysséa, i~amo do desco-
nhecido. 

O coração se confrange quando se vê que úada dia ·que se protella 
a solução deste negocio, vae transmudando -0 esperado decreto de amnis-
;tia em verdwde:i.ra' sente'llç.a die mo:rte. (Apoiados.) E' po-ssivel que 
aquelles que teem a responsabilidade de haver lançado sobre cidadãos 
brasi.Ieiros tão dura e severa repressão, não tremam deante das con-
sequencias que ahi podem resultar? (T1'ooam-se varios ,apartes; in-
tetrupçã,o.) 

Não estou de modo .algum trazendo para o debate a intenção dos 
honrados Senadores . 

A amnistia obedece a prill0ipios de ordem publica, de eminente 
razão de Estado, e deriva dos direitos 1sagr ados da soberania nacional. 
Para que demmal-a? 

Si ella não deve ser concedida, digam francamente, desde lo.go; 
si, porém, ella deve ser concedida, invoco o patxiotismo dos honrados 
Se'!ladore.s e peço a V. E x., Sr. P:residente, que interponha a sua au-
toridade para que com a maior rapidez seja decidida essa questão. 

1 

O Sr. Campos Salles - P.osso garantir a.o .Senado que não está 
na intenção das Oommissõe~ reunidas protellar ou demorar um instan-
ie siquer, a1ém do tempo nece~sario, a apresentação do parecer relati -
vamente ao projecto de amnistta; mas o Senado sabe que esse projecto 
foi fundameTuta<lo em seus conside1·andos <eom grave censura ao Go-
v.erno. 

UM SR. SENADOR - -E' exacto. 
O SR. ÜAMPos SALLES - Deante desta accusa.ção formulada contra 

o Governo, em rnlaçiÍlo aos actos praticado.s, isto é, em relaçã·o á decla-
ração ·do estado de sitio, é evidente que temos o dever de examinar an-
tes de tudo .. . 

O SR. TH:ElODORETO SouTo - E' o parlamentarismo de nova es-
pecie. (Apctn'i:es e mterrupções). . 

O SR. ÜAMPOS SALLES - ... .si os nobres Senadorns se limitaram 
11 apresentar o seu projecto de amnistia pura e simplesmente . 

O SR. THEODORETO SouTo ,- Não ha nenhuma censura. 
O SR. ÜAMPOS SALLES - P erdão, de.ante ·de uma censura é preciso 

a defesa. 
Quando V . Ex. exerce o dt11eito da critica contra o; Governo deve 

da.r o direito de ·defesa áquelles que sustentam o GovernQ. (Apoimd~.) 
Por consequencia, uma vez fundamentado o projecto de:_ amnistia ... 
ü SR. ITHEODORETO SouTo - E st,amos com um parlam'enta·rismo 
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peior q' e nn tempo do imperio. Jiome apenas reprr:n1.ç:ão ao; acto~ 
do Gove·rno. 

O SR. CAMPOS SALLES - Y. Ex. colloc(iU a que;;tii.o, 1w:rmitrn 
dizer,. no terreno irritante dos sentimentos partidarios (não apoiado•s), 
poT ·conseque'Ilcia, si dahi póde rnsultar inconvenientes aos pacientes, 
elles não teem que levantar queixas si::ião contra V. ·Ex. 

O SR. THEODORET01 SouTo - Muito obúgado, é só o que falta. 
O SR ÜAMPos S.A.LLES - Mas em virtude desse procedimento dos 

am.tores da proj:ecto, a e.asa; entende conveniente, antes d•as Commissões 
apresentarem o seu trabalho, ouvir a palavra do Governo por interme-
dio dellas. Isto .está de perfeito accordo com as normas do !).osso 
systema. 

O SR. THEO•DORETO Sio·UTO - Nã-0 apoi.ado, do llilais atraza;d'o 
parlamentarismo. 

O SR. CAMPOS SALLES - Resolveu entender-se com o Poder Exe-
cutivo por intermedio de suas Commi.ssõe's. 

Por consequencia, muito ·co:rrectament.e as Commissões julgaram 
conveniente obter informações que deviam servir de base ao seu estudo. 

O SR. THEODORETO SouTo - Mas estas informações deviam estar 
colhidas ha muito tempo. 

10 SR.. CAMPOS SALLES - Estão : o Governo logo que recebeu a 
requesição da Commissão apressou-·se em satisfazel-a. 
' ·Tivemos uma conferencia com o ministro da Justiça no s.abba:do; 
o ministro deP'ositou nas mãos d·a: Oommissão todos QS dooumentos 
que existiam a esse respeito. , 

O SR. THEODORETO SouTo - O que tem isso com a amnisti1a ? 
O Sn. ÜAllfPOS SALLES - Tem muito, podem dar ao Senado pro-

vas até ele va lor ]uridico. 
Mas, senhores, era o que VV. EEx. Teclamavam to•dos os dias; 

queriam provas. A maior censura que se levantou contra a Mensagem 
foi a fa l ta de· provas. Pois bem, o Governo, por inteTmedio das Com-
mi·S'SÕes, apresentou ·as pTovas, e, repito, provas ·completas, amplas, 
para justificnção ele todos os seus actos. 

O .SR. 'TrrnonORETO S10UTO - Perdôe V. Ex.; nad.a diS'so tem 
que ver com a amnistia. , 

O SR. CAMPOS SLLES - No ponto de vista de seu projecto, n1ad·a 
tem que ve1'; mas no· daqueUes a quem incumbe examinal-G, tem 
muito, porque póde-se conceder ou não conceder a amnistia, póde 
esta ser total ou nã0. Ha muito que estude.r nestas questões. Os nobres 
Senadores não podem exigfr que os amigos do Governo nesta casa 
estei am de braç:.os cruzados deantc das grnves accusaçõPs que se fazem 
ao Governo. Precisamos provar a no·ss·a attitude, mo.stra1' que pratica-
mos acto de patri:otismo defendendo e sustentando o Governo . (Ha 
wm apiarte .) E por que pw~cipitar.am a·s aiccusaçõe1s ~ :Oomo dJizia, as 
accusações veem antes de tempo. Por consequencia, si houve precipi-
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tação, foi da parte da opposiição; a oppos:ição revelou-se impaciente., 
queria julgar o Governo ante.s_de conhe'cer os fundamentos de seu pro-
cedimento; e a amnistia tem muito que ver com estas questões. 

Como quer que seja, declaro ao Senado lealmente que não temos 
outro desejo sinão o de apresentar o mais cedo possivel esse parecer, 
e informo que hontem a Com.missão ,a;chou-se Te11midiru durante todE> 
o dia, não se occupando de outra cousa sinão do exame desta questão. 

E' tão grave, offerece aspectos tão1 SeTios ~ tão diversos, que não. 
se póde sobre ella dar par,ecer precipitadamente, como os nobres Sena-
dores querem. Nós temos responsabilidade perante o paiz e havemos 
de justificar nossa posição. 

UM SR. SENADOR - Precisamos mostrar ,que não nos arrastamos 
aos pés de um poder estranho. · 

O Sn. CAMPOS SALLES - Eis as explicações que tenho de dar p o:r-
parte das commissões, para que se veja que não estamos protelando, 
mas estudando a questão, que é muito gTave. (Miiito bem.) 

As Oommi.ssões reunidas de Justiça e Legi!s1ação e dei Consti~ui • 
ção, Poc1e1·es e Diplomacia, tendo de dar seu parecer sobre o projecto 
do Senado n. 5, deste anno, qrµe concede amni.iStia aos cid·ádã:os d()s-

ter:rados e detidos e·m virtude cfos decretos de 
Parecer 10 e 12 4e ,abril ultimo, julgaram conveniente, 

para bem se esclarecerem a respeito das diversas 
questões que se relacionam com, os intuitos do alludido projecto, ouvir 
o Sr. ministro d ru J usti~a e IntíJÚOr, que senc1o convidado, compareceu 
perante as me.smais Comm~ssões no dia 28, e, depois de hav'er prestado· 
informações verbaes, entreg01:i.-lhes, em oTiginal, os seguintes elo· 
cumentos: · 

- Processo de' syndicancia militar a que se procedeu sobre os 
factos occouidos na fortaleza de Santa ÜTUz, nos dras 19 e 20 ·d\3· 
janeiro de 1892, contendo, em 263 folhas, grande numero de depoi-
mentos de testemunhas, documentos, etc. 

- Processo de syndicancia militar a que se procedeu no 10° regi· 
mento de cavallaria de S. Paulo sobre tentativas de sedição que alli 
se deram nos ultimas dias do ~ez de março do corrente anuo. 

- Dous autos de inqueritqs policiaes acerca dos. factos occorridos 
na Capital Federal a 10 <ile abril do c0rrente anno. 

- Inquerito a ,que se procedeu na Brigada Policial da Capital 
Federal, l'elativamente aos me~m;ws factos . 

De posse do.s esclarecimel?-fºS colhidos, e bem ponderado o valor 
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das p1·o;vas assm1 minis·trad·1rn, 'ªS· ,commislsõ.e·s piassam a dar o seu 
parecer. 

A leitura dos ·alludidos documentos convence, desde logo, que. os 
acontecimentos de cabril prendem-se, pela natural Sl).CCeS~ã\) dos factos, 
e por uma manifesta coordenação de intuitos polít icos, á essa longa 
agitação que teve a sua origem logo após a revolução dq 23 de novem-
bro ·de 1891, e que tinha por alvo a ríe'&tauração do Govern;o decahido, 
por effei.to chvquella i·evolução. E' indispensavel, l?Ortanto, volver ·a·os 
acontecimentos anterioT'8\8' pa1ia bem ·COIDprehe1ndeT 'a natm·eza dos 
factos, 0 ,seu valor intrínseco e, em toda , a extensão, o pensamento 
e as aspirações que os moti:v-aram. 

'Nos v.olumosos· autos que encerram as pesquizas e investigações 
a que se p:i:ocedeu ·sobre a. sedição da fortaleza de Santa Cruz, vel'i-
ficou-se á luz das provas testemunhaes e documen~aes, ahi accumu-
ladas, que um assíduo trabalho, de longa antecedencia., havia prepa-
rado aquelle desenlace, que outra cousa , não f.ôra senão o mallogxo 
de um plano revolucionamo, meditadamente delineado, e todavia 
frustrado, porque, ao c.o.ntrario d.o" que pensavam os conspira<±o~~es', 
faltavam os elementos de força para a acção material. :A.ttesta o chefj3 
dosr revoltosos· de Santa» Cruz, attestam numerosas tes.temunhas dignas 
de· ~é, tirada1s das- diversas classes so-c~aes, ·civis e mili'taries, ·que, em 
&ucce·ssiva·s reuniões secretas, celebradas em pontos divei•sos. desta 
capital, e ás quaes assistiam, em perfeita communhão política, mili-
tares de elevada patente e membros das duas casas do Congresso 
Nacional, se havia delibemdo leViar a. effeito a deposição do marechal 
FloTiano Peixoto, ora emyossaic1o da P1·e:si:dencia da Republica, na 
.1sua qualildade de~ Vice-Presidente. PaTa esse fim, dizem-n'o as mesmas 
provasi os conspiraidores· contavam ·com as , forças da guaJ.·nição da 
eapital, ieom as forçaw de maT e bandos popularns que .suppunham 
ter ·alliciad·o. Triiumphante a revo1ução, o· Govemv. dai Re:p11bli'0a ser<i·a 
entregue á dictadura do marechal Deodoro, que, após algum tempo, 
paiss·al.l!O-hia á uma• Junta Governativa. '' ' 

E' claro, portainto, que o facto de Santa Cruz. não é um caso 
is©lado1 uma simpl~s' revolta dos presos ou da guarnição daqueUa 
fortaleza; mas, positivamente a acção inicial de um~ revolução. 

Uma circumSttanci:a ·que merece ser as&ignala:c1a, pois que é esse 
<J élo da cadeia revoluciionaria, 'é que á frente dessa primeirai tentativa 
-eontra ·a Pres~dencia da Republica, já eram viÜstos muito!& c1aquelloo, 
que mais t-a11de foram arpparecen.do :&uc.oos1siv.ameJ!l.te como. chefe.81. e 
directores' dos movimentos posterioi:es: . 

Mas, ·dominada· est~ sedição em vixtude das medidas promptas e 
·efficaze& ª 'pp1i,cada:s J>elo Governo, e, portanto, mallograda a revolução 
pf'rla., i:endiçã.o immedia.ta. dos· re;1oltosos, nelll: p0r isso, infelizmente, 
conseguiucse apagar de,. "todo. _os , sentimentos, de revolta. Os conspirar 
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diores Techass.ad·os na·quelle momento, para logo reataram o fio d-0s 
mesmos plano·s. A sua imprensa., acremente. apaixonada e systemati-
camente sediciosa, vibrava ·os .. mais violentos golpes contra , a situação, 
sustentando calculado litigio quanto á legitimidade do poder presi-
dencial. E' claro que não .se comprehende aqui a imprensa que tem 
dis·cutido a questão com sinceridade e fóra das preoccupações revolu-
cionarias. 

Secundando este processo, pelo qual se tentava a um tempo apai-
xonar as classes civis e incitar á revolta a força armada, appareciam 
os rumores, calculadamente postos em circulaçã-0 tanto na capital 
como nos Estados, denunciando a imminencia de uma grande con-
flagração. Com premeditaéLa, inldiiscreção O'B proprios. conS1pir1adJores 
annunciavam <le dia para dia uma revolução, chegando até a designar-
lhe a hora precisa. Em mei-0 de.sta agitação, sustentada com pertinaz 
intensidade, começaram a apparee;er as commoções dos diversos Esta-
dos. 4ô,,,mazonas, Ceará, Pernambuco, S. Paulo, Matto Grosso e Rio 
Grande do SuJ .. eram, entre -0uti,os, os .que mais se resentiam desta 
inquistação revolucionaTi1a, que perturbava em tod!a a parte o e.spirito 
publico. 

As Commrssões deixam, porém, de entrar em particularidades refa-
tivas a outros Estados, afim de o fazer sómente com relação ao de 
S. Paul9, pois que é seu propqsito cingir-se a-0s factos authentica.d-0s 
pelos documentos, que tem em. presença. Além do que, quanto aos 
outTos, quanto a Matto Grossq, por exemplo, a consciencia publica 
acha~se sufficiente. e dolorosamente informada pehs 0deplornveis acon-
tecimentos que se teem dado. 

No Estado de S. Paulo nos ultimas dias do mez de março tentou-se 
um movimento revolucionaria, que foi felizmente extincto em sua ori-
geni peh .acção prompta e energica da autoriéLade. A epocha denuncia 
significativ·a ·coincidencia ·com p1s succes1sos da Capital Federal. 

Em um processo de syndicancia militar, a que se procedeu no 
10° Regimento d'.e Cavallaria, fis.tacionado na,, capital desse E:sta<lo, 
provou-se á evidencia, com os depoimentos tomados aos inferiores 
e praças, e com a declaração esqipta de muito.s offiá~s, que naquelle 
corpo tiveram repercussão os pl::i.nos sediciosos, urdidos contra o poder 
constituido. A sedição do quartei era promovida por diversos officiaes 
do mesmo corpo no1 intento de ~.cundar u:m movimento popular, que 
se dizia organisado. Os promotpres della aconselhavam aos soldados 
o assa,ssinato do coronel comma:µ:éLante do Regimento, ass~m como de 
todos os officiaes que se oppuzessem á execução dos seus planos. 

Um inquerito policial alli feito, cuja cópia foi presente ao Su-
premo Tribunal Federal, attesta a existencia de uma conspiração, 
promovida por homeTI'S politfoos adve.rso·s á ,ffituaçãoo, perfeitamente 
identificada com aquella em seus intuitos e nos meios de acção. 
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Mas, a revolução paulista não se achava isolada: ao co:tttrario, 
não era senão a acção reflexa do centro. E' o que dizem as provas 
colhidas lá, com.bina;das com depoimento·s tomados em. um. inquel'ito 
a que se procedeu na Brigada P.olicial da Capital Federal, onde se 
diz que a revoluçã-o planej aic1a tinha rnmi'fica:ções nos Estados, send:o 
qu:.e no dJe S. Paiilo já vinha 'l'Om<pido, m;(!IS falhado por terem .sido t'm~ 
hidos os revol!uc:iooarios (!textual). 

Achava-se o espirita publico neste estado de supere:x:cnação, pro-
ducto natural dos esforços emprega,dos por 'aquelles, que assim jul-
gavam organisar a acção m.aterinl, quando surgiu, a 6 de abril, a 
carta-manifesto dos treze generaes, indicando ao Vice-Presidente da 
Republica a necessidade urgente de se proceder á elwição para, o pre-
enchimento da v,aga Pre1%dencia.l. Os signatarios desse documentü 
concluíam -n'o esperando e; contando q1M nesse sentido .o V'icB-Pres·i-
dente daria as .acel/'t'{J;d;aµ or~ens. 

A circumstancia de ser esse documento assignado C'Jllectivamente 
por tTeze representantes altamente graduad•os da força armada, deu 
ás suas palavra s um tom de intimação, que emocionou profundamente 
o espírito publico, já em extremo abalado ante a teme1·usa perspectiva 
de grandes catastro.phes sociaes. Viu-se com Tazão o inicio de um 
ataque, já de longe denunciado por insistentes rumores. Para aggra-
var es ta situação de si t&o penosa, no dia seguinte um dos signatarios 
deu á imprensa uma declaração, que concluia significativamente nos 
seguintes termos: 

"O manifesto foi entregue e está publicado, e, o que está escripto, 
está 0scr·ipto." 

''Eu e os meus illustres companheiros, solidarios como som.os no 
que manifestamos e sentimos com relação á alta governação do paiz, 
a:guardamo·SI a solução do Goiverno, -qualquHr que eHa .seja, ·conscios 
dos noss,;s deveres e resolutos em servir á patria." 

Não podia ser mais expressiva a intimação. Estava dado o grito 
da revolta. E todavia o Poder Executivo, depositario da força, para 
com ella velar pela segurança publica, manter a ordem. e defend.er u 
prestigio da autoridade, absteve-se de medidas, que podessem ex01·bitar 
da esphera da mais com.m.um prudencia. A 'opinião publica recebeu 
l)em o acto da reforma forçada dos generaes,. não deixando, entretanto, 
de revelar serias preoccupações pelos excessos a que poderiam. daT-se 
os que levavam .á eonta -d:e fraqueza o que não era 'sinão um esforço 
dos sentimentos de moderação. 

Os factos que se seguiram vieram justificar estas apprehensões. 
Estas medidas eram. decreta.das a 7 de abril e já se annunciava, 

para o dia 10, uma manifestação ao marechal Deodoro. Os intuitos 
dessa manHestação, que aliáJs já não se O'C{mltavam. 1aoS1 .oJhos do pu-
blico, acham-se completamente di~svenidados pelos documentos presen-
tês ás OommiSisões reunidas. 
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~a vespena od10 dia ,annunciado, affirmam-n'o te.stemunha·s di~ 
gna& .de fé, davam os ;prom.otrnres .da manifosita'çãü to:d:aSI· a·s p.roviden-
cias. para •que ella podesse ser completa no sentido das suas intenções. 
E·ram cidad·ão>s reconhecidamente adheso~s á oausa da planejada revo~ 
lução os que ostensivamente se occupavam desse mister. Por elles 
eram cabalísticamente ·pronunciados os. nomes dos seus chefes mais 
autorisados, •Como meio de en•0ourajar os vacinantes, exaltar ·as paixões 
e facilitar o levantamento das massas populares. Quae,s sejam esses 
nome·s, não o tem ditü pTop0:sitalmente as Oo:mm1saões, :iuas ellea 
veem declinados n:os •documento·s {~O'IlSilliliado·s ~ s,ão mais ou menos, os 
·mesmos que surgem á tona dos acontecimentos, desde aquellas reuniões 
secretas que antecederam e elaboraram o insuccesso de S-anta C111z. 

No dia 10 de abril, o designadc para a m anifestação, já não 
se tratava simplesmente dos arranjos de uma festa, ma,s da . organisa-
ção de elementos de força para uma luta arm&da. 

Um official do 24° batalhão de infantaria (é elle proP,rio quem 
-0 diz) foi insistentemente convidado por dous camaradas ( officiaes 
do 7°),, para a manifestação dessa tar·de, accrescentando quie css•a 
oc~asiã,o era destinada para effectuar-·se· a d.epodição do m'(1rechal Flo -
riano · Peüoto, e que elftes de.~ejava11n sa.btir si poileriam contar com 
,part'e dv 24° parra coadjuv.al .. os (textual) . Esta grave occurrencia é 
confirmada por um longo 1deJ2.0imento do coTonel commandante âo 
referido batalhão, que con,siderou tã·o melindrosa a situação, que, 
.segw:ilndo immedi(};vamente- para o palacio Itarma.raty e 11ão encontrw1úlo 
o marechal, fallou a.o capitô~o aj1ldante de campo· q1LP, fi'.zesS'e chamwr 
o marechal. pois era neoe&S'a rita a s111a presença em palacio; treluctarnilo 
'º difo capitão, ell'e. dJepoenv.e disse: QJJE J . .Á. N:,ÃíO PEDÍA, MAS ORDENAVA 
que fossw charna:do o mar1(3chal (textual). Accrescenta que, depois 
<léstirs: pa:lavrasj. voltou elle· commandante a qua;rtel afim de aprom-
ptar o ·seu ooryo p·aTa qrnalquer emergencia: , 

Do inquerito a que se pTocedeu na Brigada Policial da Capital 
]federal; em que se colheram. doze depoimentos, inclusive os dos offi-
ciaes. dos. corpos, const'a. que• agentes: dos, chefes, revolucionarius tenta-
vam aHiciar forças desta Brigada par·a· a: revolU.!{ão. UrnJ.a praç;a de 
:g'W(JJ'flda da• residencia do Viqe-l?re'Sidente, dizem tesie.mv.mlvas, 111.a Pie-
d.ade; tev.e of~erta de; dinheiro e outriM Vlanbwgerns para as9assrb.nar o 
Vice-PreS'i;dent.e m,·o momemto de romper a revoluçã.o . 

Considerando-se que o commandante da Brigada podesse ser um 
obstaculo .ao concuTso que della era esperado, aconselhava-se ~ambem 
o seu, assassÍ?l\ato. 

'llodas essa;s1 parti.cularidàdes ,são, afinal_ confirmadas, pelas reve-
lações: dos proprios desterraP,osi feita:s em prnsença â.e- quasi toda. a 
guarniçã·o1 do paquete Fernq,mb'ilCO, que os· conduzia· ao: seu de.stin.o. 
'Em .suas1 expansões, i'ndignados por· se julgaTem trahidos por alguns 
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dos seus cumplices, disseram elles por diversas vezes - que contai'\(1,m 
com o concurso de alguns corpos de 'lmha, concurso qv .. e lhes era pro-
mevtidJo por offvciMs dei elevada patent.(} (declinavam os nome&), e 
qrw.e .no en&awto o~ tr,aM1·arm, f aWando wo co.rr~prom,iúíso mcv hora dia 
f!-X&cução ao plano. Accrescentavam que gr.andJes sommas de. d;inhe~ro 
tinhatm s·1'.rlJO desr).endid!.as para abf:err esse concurso, bem como oufJros 
.elemJl3tn,tos. Consta isto de depoimentos de officiaes e alumnos, que 
se achavam a bordo do Pernambu.co, e que ouviram taes declarações. 

Era este o conjuncto d'as ciircumstancias ·a.ccumulaichi.is em ·torno 
<lo Governo. desde a •sediçfoo da fortalezia de Sant-a Cruz até o dia 
10 de abril; era em presença dessa agitação revolucionaria, continua, 
incessante, crescendo Tapidam<>nte de intensiida:de, na Capital na 
União, como nos Estados; era seguindo com solicitude patriotica o 
fio ininterrompido d-as tramas sediciosas; dirigidas pelos mesmos ho-
menS1 e pelo mesmo pensamento: era, emfim, nesta situ~ção extrema 

que o Governo via app11o:ximar-1se o desenlace, que maJ. se occultava 
sob os disfarces de uma manifostação popular. · 

E na verd-ade, os oradores della não TevelaTam outra preoccupação 
sinão a de prégar a revolta, acr-lamando o marechal Deodoro Presi-
dente da Republica e decrefando 'ª deposição do marechal FloTiano 
Pe·ixotO'. E ·como, na :sua prorpria lingu·agem, era chegia·do o moment•o 
da acção, dirigiram-se a Itamaraty, passando pelos quarteis, de onde 
·esperavam receber o concurso da força armada. 

Parece, pois, ás Oommissões achar~se exuberantemente provado 
que o Poder Executivo bem procedeu usando opport1mamente das 
prerogativas constitucionaes para. adoptar as medidas constantes dos 
decretos de 10 e 12 de abril. 

Depois de haverem por esta fórma examinado os factos á luz dos 
d:o.cumento:s, pois que tudo •que ahi fica é deduzidn delles, a;s Com• 
missões reuni1dlrus julgam conveniente invD'C!ail' o propTio testemunho 
d·a imprensa, ps.ra assignalar o estado do espírito publico no momento 
em que se davam, estes successos. 

Bastarão os topicos em que cada um dos orgãos da imprensa 
caracterisou melhor o seu pensamento. 

O J orool do O.ommercio· de 11 disse : 
"O Dr. Seabm, no .d'is10urso que pronunciou na manifo.stação :a-o 

Sr. marechal Deodm'<Y, ·depois de· atfl!car ciom ·a ma1QIJ: violencira o Go~ 
verno do Sr. marechal Floriano, eoncitou o povo a ir depôl-o e accla-
mar o Sr. marechal Deodoro. 

"Deliberado a fazer cessar de uma vez estas ,constantes explora-
·ções, que só trazem como resultado alarmar a população e perturbar 
a paz, o Sr. marechal Floriano, de accordo com os seus ministros, 
resolveu empregar as 'mais energicas e decisivas medidas, :afim de 
acabar com os elementos perturbad·ores que tanto mal nos teem foito. 
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'" 1S1a:be o Governo ·a;i:§OTa qu:aes são os elemenito1s pertlll'hadore·s; 
cumpTe empregar a maxima energia, tanto mais quanto teve hontem 
prova da adhesão que lhe prestam as forças de mar e terra, ás quaes 
corre o dever de manter a o:rdem, e tambem o apoio que encontra 
na opinifoo publica, que · quer -0 p·aiz t:mll'qu:illü e feliz e que não póde 
estar á mercê dos que tudo aproveitam para condemnaveis explora-
ções." 

Na edição do dia 12 dizia ainda: . 
"A necessidade do emprego de medidas energicas contra pessoas 

que gosaviam ·certais imunidiades levou o Go1verno a lançar mão 
do meio extremo do estado de .sitio, sendo lavrado e assignado hontem, 
ás quatro horas e meia da manhã, o decreto qmi damos na rub:cica 
competente. · 

E' como di:isemo·s, um Tecu11so extremo-; mas &i o Governo1, a quem 
cumpre empregar todos os meios par.a garantir a ordem e a paz 'e 
prevenir a reproducção de scenas que tanto nos amesquinham aos 
olhos do estrangeiro e aos nossos proprios, deliberou delle lançar mão, 
teve para isso fortes e justifücados motivos e sem duvida fundou-se 
não só nos factos que se deram ante-hontem nesta Capital, como na 
certeza <le outros que se passaram em segredo e que poderão trazer 
funestas consequéncias. 

Que :a aicção energicla ·d:q Governo consiga acabar pür uma vez 
com os elementos perturbadores da nossa sociedade, são os votos sin-
ceros de todos quantos desejam a felicidade deste bello paiz, que tem 
deante de si o mrui.s auspicioso futuro." 

A Gazeta iJJe, Noticias de 11 disse : 
"A noite de hontem foi de verdadeiro panico nesta cidade. Pelo 

bulicio, correrias) gritos e ni.ovimentação de tropas e de populares~ 
poder-se-ia affirmar que a revolução estava na rua. 

"Vamos detalhadamente narrar os successos." 
O Paiz, da mesma data, enunciou-se nos seguintes termos: 
"E' bem de ver que O Pariz reprova ·aberta e francamente tal 

successo, que só póde ter sido inspirado por absoluta falta de patrio-
tismo e ·desejo1s de asso·bel·bar 10' Go.ve!l"Il:O ·da Republica na :sua a<lmi'ni1s-
tração, oonV'Ulsfonando a socied·ade brru&ileira, já sob 'ª ;pressão ·de 
temerosos receios. 

"Si uma' parte da NaçãQ pensa que o -Governo tem commett.i<l!o 
erros, não é certamente armando imposições desta ordem que cada 
um tem o direito de patenteE1r o seu desagrado. 

"Folha republicana, antes de tudo, O Pavz não prestigia arruaças 
e nem coacções ao poder pubFco. 

"'A liberdade não é o dir1eito de cada um fazer o que lhe aprou-
ver, já e disse nestas columnas o nosso illustre mestre Sr. Quintino 
Bocayuva, e nós o repetimos f!igora . 
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"E, si piara 1~mffoca1· ·taes a6to.s de desvario o Governo prec1sa de 
movimentos de energia, tenha-os a tempo e á hora." 

Na edição do dia seguinte voltando ao mesmo assumpto, confir-
mava O Paiz a sua e . a apreciação geral deste modo: 

"Negar que a opinião publica, manifestada hontem por toda a 
imprensa e em todas as camadas da sociedade, revelou-se cheia de 
justa indignação ante a origem dos ultimas successos, seria occultar 
a verdade, emprestando á dignidade nacional sentimentos pouco 
patraoticos. 

Não; toda a gente condemnou esse tresfoucamento inexplicavel, 
que nem se estribou num principio são e nem póde encontr,ar pretexto 
ao menos para afastar a energia da condemnação vibrada de todos 
os lados. ·· 

E foi assim que os jornaes da manhã tiveram a mais ávü.da pro-
cura, e foi assim que o desgraçado ' acontecimento da noite anterior 
tornou-se thema e:irnlusivo de todas as convers:=is, objecto unico de 
toda:s :as expansfie.s .sinceras .da 1alma b:rrusileim, patriotica, e inspi-
rada, cheia da convicção de que é tempo já parn a Republica seguir 
o caminho da ordem e da estabilidade progressiva. 

Nas linhas rapidas com que fechamos a nos.sa descripção de hon-
tem, está expressa a opinião d'O Pariz francá e condemnatoria para 
os responsaveis desse desvario, pois outra não podia ser a palavra 
da folha que tem uasi tradições do seu passado a trilha do seu pre-
sente e <lo seu futuro, como tem na p_essoa do seu redactor-chefe as 
lições do patTiotismo e do dever cívico. 

Isto ditq, não nos resta s.ccrescentar si.não que, no momento 
actual, é preciso deixar ao poder publico .toda a liberdade de acção 
de que eUe .carece e confia:r lealmente no Governo, certo ·de que á µeoos-
saria energia de um momento angustioso elle saberá juntar a pru~ 
dencia e a reflexão." 

O Dia,rio dei N oticiµs de Ü disse: 
"A 'pretexto de se fazer uma manifestação ao marechal Deodoro 

da Fonseca, os opposicionistas mais exalt3Jdos, os intransigentes, apro-
veitaram-se da occasião para tentarem perturbar a ordem, e ameaçar 
a tranquillidade publica. 

Reunidos no largo d·a Lapa, dalli seguiram para a casa do mare-
chal Deodoro:, onde o, Sr. Dr. Seabra, em linguagem ameaç-adora e 
provo0ante, d~']?·Ois de ·aggredir '° GorveTil'o, f.al1ou aoSI mianifos,tatnte•s, 
concluindo o seu discmso concitando o povo a ir ao palacio Itama-
mty ·depôr o Vice-Presidente. Em segui.dia follou o Dr. P1al'ldal Mallet, 
propondo que se eliminaHsem os discurws e agissem daqnelle momento 
em diante. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ~ ... ............... '.. . . . ........... . 
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"Oonfiam:os que o Go·ve:rno ·que tem da·do pl'OV:a'S ide energia, s1aiiba 
cumprir o seu dever e garantir a oTdem publica." 

Voltando á questão <lo dia 12, disse: 
"E' publica e notoria a imprudencia com que se houveram alguns 

.oradores e grupos de manifestantes na noite de 10 do corrente, levan-
tando grito•s !Sedic~oso:s e promovend0i ·a d'eposú.ção do Vri.ce-Presidente 
da Republica, que, ·para elles já não o er.a mais, e s·im o bravo marn-
chal Deodoro da Fonseca a quem exploravam tão cruelmente, sem ao 
menos se lembrarem do estado melindToso de sua saudo. 

Diante desta tentativa estupi<la, mal traçaida, imprudente e ridi-
cula; diante dos acontecimentos politicos que se de·senrolam; diante 
da situação do paiz e estabilidade das no·ssa,s instituições. constitucio-
naes, o GO'Verno não podi·ai ·conservar~se impa<Ssi'Vel, tornan·do-1se in:cli:s-
pensavel por isso, uma providencia energica, no sentido de pode1' 
garantir a tranquillidade, de modo positivo e seguro." 

O J arnal do Brazil, depois de uma minuciosa noticia do que se 
passou até á chegada dos manifestantes á casa do marechal Deodoro, 
disse, na sua edição de H : 

"Alü chegando, o Dr. J. Joaquim Seabra, deputado pela Bahia, 
em logar de felicitar em nome da reunião o marechal Deodoro, pro-
feriu vi0ilentissimo e insultuosa dis•cmis'O contra o G'Overno e princi-
palmente contra •a peHso•a do Ohe.fe ido Estra_do .. O Sr. Seabra concluiu 
o discurso proclamando o mal'echal Deodoro Presidente da Republica, 
e convidando o povo, reunido, a ir buscar o 7° bat·alhão, e, com eUe 
íraternisando, tomar de assalto o palacio Itamaraty. Ao Dr. Seabra 
seguiu-se o Dr. Pardal Mallet, que declarou que não "era mais tempo 
de fallar, tendo chegado o momento da acção." 

A 12 foram esrtas •as suas. palavraiS: 
"Os acontecimentos de qtfe hontem foi theatro esta Capital,. emo-

cionando profundamente os 13spiritos prudentes que acima de tudo 
collocam a paz e a ordem pul;>lica, dão a nota da exaltação de animo 
em que Re acham alguns elementcis de nossa sociedade. 

Oollocando o problema da morte de uma siituação pofüica no 
terreno da luta armada, com o que naida temos a ganhar sinão o 
deBcredito no estrangeirp, esses elementos se deixaram tlominar po :~ 
um exeesso de paixão, em vez de abrir a propaganda na tribuna e na 
imprensa dirigida pela acção {fas idéas e dos principias, para firmar-se 
na consciencia nacional e restringiT o apoio· moral, indispensaveJ á 
permanencia de qualquer sitµação." 

Tal foi o juizo dos orgãos eia imprensa. Reconheceram a suprema 
gravidade do momento, e nãq recusaram a sua sancção aos actos do 
Poder Executivo. E', pois, a propria opinião publica reconhecendo 
que 'ª socie!J:ade brasileci.ra .aiohou-e em uma dessas crises extraordi-
narias, cv.jos perigos só pode:r:n ser debella·dos pelos ma1s herowos re-
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medias. Isto desenha bem claramente qual era a situação dos animas 
e quaes enaiJn os reclamos ·dia 1oipinião nu momento em que o Governo 
agia para impedir que a sedição chegasse ·a produzir todas as cala-
mi1da:des que a acompanharam ern seus triumphos. 

Espe~ar mais um instante, oeria acceitar a cumplicidade de um 
crime contra a patria. 

E' certo, portanto, que não faltam provas em apoio dos actos 
do Governo, justificall'd:o~se em presein.~a das circumstiancias excepcio-
naes em que elles foram praticados. E todavia, é mister considerar 
que não 1se trata de um caso commum, em qur:i devem prevalecer os 
Tigores absolutos acerca do valor das provas. Nem sempre consegue 
a propria justiça ordinaria, nos processo.s regulares adaptados para 
a investigação dos flact·os, alcançar reisu1ta;dos :Seguros, isento•s de gra-
ves erros. Mas se é isto o que infelizmente acontece muitas vezes nas 
regiões ;serenas, em que funccionam, rodeados de todas as precauções, 
os tribunaes de justi~a; é bem visto que, muito menos se póde exigir 
essa precisão, de uma impeccabilida·de absoluta, em actos de caracter 
politi>00, pra·Ü0aidos .s•ob a pressofü:i• de grandes .abafos e em meio d·a 
geral perturbação dos espíritos. 

E' po1r Í>SSO· que, no concci'to !(!10is melhores pubJi.cistws, não se 
póde requerer para a justificação dos actos do Executivo a certeza 
que .só p6de advir dos processos judiciaes. Vemos este principio con-
sagrado 110 seguinte topico de um discurso profeTido pelo deputado 
RawS'on, no Oongreisso 1argentin0·, por n0casião· de uma discussã-o igua·l 
a esta: 

"Quando falla das commoções intestinas, a Constituição não se 
1'efere senão a esses crimes que acompanham as grandes revoluções 
a1·madas, ma.s que não é a rebel1ião. O meio indirecto (de prevenir 
a>S com.moções) é a remoção do individuo de um para outro ponto 
da Republica, afim de afastal-o do centro em que vive; é a remo(}ão 
de uma pessoa, que se sabe estar conspir:anaJo~ m(J)S que não h'a b'aistan· 
tes provas pam jwlga1l-M (Alcorta - Garantias constitucionales)." 

A doutrina que se deduz da Constituição argentina é 'ª mesma 
que .se ·contém nJa Constituição brwsileim. 

Quando entre nós discutia-se o acto da suspensão de garantias, 
decreta:do em consequencia da revolução de 18·42 em S. Paulo e Minas 
Geraes, tambern levantou-se a questão de provas, a respeito 'da qual 
abriu-se largo debate no parlamento. Disse então o Sr. Paulino, depois 
Visconde de UTUguay: 

"Nem o exercicio do poder, quando suspensas as garantias, póde 
deixar de ser discrecionario: os seu:s .ac:itos não são juilriciarios, não 
podern ter po·r base as provas que sei eXJig,eJm pMa as decisÕ@s ji11,dú:?Ja1-
rias; ell<-J obra politicamente." 

!E, referind<Hse ás leis de 22 de setemhro de 18.35, que suspendeu 
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as garantias na provincia do Pará, e de 11 de outubro de 1836, que 
decretou ·ais mesmaJS medi•d'a:s pai'ra a provincia dlo Rfo Gra'nde do , 
Sul, autorisando a prender sem culpa formada, a conservar na prisão 
durante seis mezes com processo e a desterrar para fóra da provincia, 
accrescentou: 

"E' esta a maneira por que a assembléa geral legislativa entendeu 
o exEorcicio da suspensão das garantias. Aqui não se dão actos judi-
ciarios, ba um juizo ou julgamento politico. Não se requereu mesmo 
aquellas provais que .a nossa lei exige para ;a pTonuncia, etc. (Annaes 
da C1ama7'1a dJo's Deput,a;dos.)" 

ÜTa, a Constituição do imp_erio dispunha no ~§. 35 do aTt. 179, que 
no caso de rnbellião ou invasão de inimigos, pedindo a segurança do 
Estado,. podiam ser dispensadas, por tempo determinado, algumas 
das formalidades, garantidoras da liberdade individual. O principio 
é, pois, o mesmo cons·agrado na Constituição da Republica. 

Nem se deve percleT de vista que o estado de sitio é uma medida 
excepcional, de prevenção, de segiirança. A sua applicação deve ser 
rigorosamente opportuna, sob pena de perder toda a sua efficacia. R' 
por isso que se tem entendido que não é indispensavel que um ataqufl 
tenha srdo feito C'Ontm O'S po·deres CO'IlStiturdos, paria que ella possa te1• 
logar. Basta a imminencia do1 perigo. 

"A faculdade de declarl,\.r o estado de sitio póde ser usada, não 
só no momento do ataque º1.f da commoção, como tambem com mais 
efficacia e talvez com mais propriedade, para premenir essa . commoção 
ou ataque ( Ob. cit.)" 

Moais iacceTutua<l'amente ·~isse ·o Sei!lador Velez Sa:ss.fiel ni Con-
gresso Argentino: -

"Agora, quanto ao que ~ tem dito, que a Constituição só auto-
risa o estado de sitio quando ha commoÇão inteTior ou invasão exte-
rior, sustento que estamos p:recisumente no caso previsto pela Consü· 
tuição, pois que a Republica vê-se ameaçada de uma commoção e eu 
creio que, tanto neste caso, como no de invasão estrangeira, o govevrno 
não lva de .esperar que os inirnig.os p:as51om ti front:einh, porquanto 
antes de ter a invasão tocado o territorio da Republica, já existe um 
perigo imrninente. Portanto, quando a Constituição diz que, no caso 
de invasão estrangeira ou P.e C')mm.oção interior, póde-se declarar o 
estado de sitio, quer dizer q'll:e ·es.sn dec~al/1açâo pórle ilíar'-a.,e qu,(ln!ilo 
haja perigo immtinenf}e de invasão estrang'eira, ou d.e c1omJ;mJoção inte-
1-ior." 

O illustre Sena·d:or Sanniento, no;tavel homlem de Esta&o·, ·que no 
Governo nunca deu direito a que o accusa•ssem por actos de ante-libe~ 
r.ali·smo, pTofe.riu n•o me:smo debate a.s seguiilteS1 palavras: 

"0 estado de sitio não tem qne ver com a guerra, é uma medida 
preventiva, para que não se estenda, 'si é uma guerra civil, e para 
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que não hiajia trahi'dorns que com:muniquem ao> inimigo {)IS planos\ do 
Governo, si é uma guerra nacional." 

Ahl está lançada a verda:deira doutrl.na. O e.stado de sitio é UJllll 
medida de segurança e de pre~enção. Si ella não antecede o mal, [!.nte· 
cil'ando e desviando o cur.so dos acontecimentds, melhor é que não 
exista, pois que converte-se em uma i:nutilida:de oppressiva. Para os 
que pensam que é nece&sario esperar o ataque, bastará recordar que, 
uma vez travada a luta pelo choque das forças materiaes, começa o 
domínio das leis de guerra, entre v:encedores e vencidos. Dahi em 
deante não se tratará mais de prev.cmir, mas de punir. 

Resta averiguar agora a quem compete conhecer da imminencia 
do perigo, isto é, do mome~nto em que é dado fazer uso dessa meclida 
excepcional. Parece fóm de duvida que a propria natu~·eza da medida, 
a profunda anormalidade da situação que a reclama, indicam que a 
delibera!ção pertence exclusivamente á autoridade incumbida de appli-
cal"ª· A e11a compete msoJ.ver no moniento1 preeisio. 

Sobre este melindroso ponto diz o autor citado: 
"Sempre que a commoção ou o ataque se pr·oduzem, existe o pe-

rigo, e as autoridrudes encar.regadas pela Constituição de decretai· a 
medida, :>ão sobe1ramM na apreciaçãio." 

Enuri.ciia:ndlo a opinião d'a Cô1'1;e Suprema, di'zia Story: 
"Q·u.rundo a lei d'á um poder di>screcionairiioi .a uma pessoa, afim de 

que o exerça a seu juízo sobre ce1-tos factos, é de regra que a lei o 
constitue o unico e e:imlwsivQ juiz da existenci·a de taes factos·." 

A Co:hstirtuição da Repub1iisa Brasileira não deixa a este respeito 
1a me·nor .duvi:dla, qTuando <lá aio E\xecutivo a foxmldiaide de de:cl!arar o 
estado de sitio na ausencia do Collgresso. O Presidente da Republír,a 
é, sem contesta.çã·OI, O UlllCO juiz cUa 01ppo~'i;unhliaidei i elle é soberano 
na apreciação do perigo. A Constituição só oppoz-lhe um correctivo, 
mas esse efficaz, completo: o de sujeitar os seU's actos á approvação 
do Congresso. 

Do que fica expos.to resU'lita que o· Go1v-e.rno te'Ve jwstificadios mo-
tivos para declarar o estado de sitio a 12 de abril. 

Cumpre pondernr qTue é grave erro pretender julgar o Governo 
fóra das circumstancias em que elle agiu. E' neces>iario volveT a 
observação para o momento pr-eciso em que os acontecimentos se 
deram e aos medida;s foram applicadas; é lá, em meio das circum-
stancias extraordinarias que asB::i.ltavam os animas, commovendo e 
~bialando profundam.1einte a sociedade braisâ.leira, e não. cerfamente, 
á grande distancia dbs successos, quando, por effeito mesmo das me· 
didas prom,ptament.e adaptadas, voltou a serenidade de espírito, resta-
beleceu~se a tranquillid·a:cfu e firmou-se ª' segurança pubHça; é lá e 
não aqui, que a observação desapaixonada deve procurar fundamentos 
para um jirizo seguro. 
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Ora, -os documentos consultados, e além delles os orgãos da im-
prensa, quer dizer as proprias manifestações da opinião, affo1ma~ 
categoricamente que o Executivo, collocado corno se achou em pre· 
sença da irnminencia de enorme.; perigos, bem procedeu, applicando 
medidas energicas ainda a tempo de debella:r a: anarchia, extinguindo 
a sedição na sua origem. 

As Oommissões reunidais julgaram necessario entrlaT nestas expla-
11ações, porque o projecto de amnistia veiu precedido de consideran-
dos, em que se denunciava grave irregu1aridacle na conducta do 
Governo. ·N10 seu exame, pore, pod'.ern.m. e.Uas verificar que, 'ªº' con-
trario, si coubesse ao Senado a iniciativa da questão, deveria o pre-
sente parecer concluir propondo um substitutivo, no qual, com a con-
cessão da amnistia aos desterrados e detidos, fossem approvados os 
acllos- do Governo1. 

A's Oommi1ssõe•s, porém, parrece que, trataindb-:se ·de factos que, 
por sua natureza, envolvem responsabilidade, cumpre deixar essa parte 
rua questão á iniciativa da outra Oamara. 

Pensam, finalmente, ais Oomm'Íssões que, tendo já produzido os 
seus resultados garantidores as medidas de caTacter excepcional, que 
se tornaram necessarias, e sendo ceTto que, re::ititui<la a normalidad~ 
á vida nacional, devem cessar tambem os seus rigoroso~ effeitos, me-
rece ser approvado o projec~-0 1 que concede a amnistia aos cidadãos 
desterrados e detidos em virt1tde dos decretos de 10 e 12 de abril, para 
que ella possa realizar a sua missão de paz e concordia. 

S.a:la das Oommissões, eilj- 5 de junho. de 1892. - O.ampos Salle'B. 
- Tavares Bastos. - F. M'{llchaclo . - J·o'OJqwim Felicio. - Gom1e'n-
soro. 

N ·a sessão de 7 de junho: é encerna:d!a, sem ·debate, •a 2ª discwssãio 
do projecto. 

E' approvado na sessão de 8. 

SESSÃO DE 9 DE JUNHO 

CN"S'egue-·se em 3ª <liscussã,o e é sem debaite approvad·O' e Jadopitaldo 
piam 'ser remetrbklo á Oamar~ dos Deputa:dos, imfo anteS' á Oommissão 
de redacção, o projecto do Senado n . 5, de 1892, concedendo arnnisti:a 
a todos os cidadãos detidos e. desterrados por força do decreto de 12 
de abril do ,corrente anuo. 

O Sr . .Nmaro Cav.a:lcanti (pe·la ordem) - Não sei bem si, ll 
exemplo do que se tem pratiyado em outras occasiões, tratando-se de 
pr oject0s que co·nsubstanciam, materias da maior relevancia, poderia 
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requereT a V. Ex. ·que fizesse enviaT desde já o projeoto á Commiss·ã·o 
de red>wcçã:o, a qU'al, visto ;achar-.Sle pre·sente, pediria que, si po·ssivel, 
fosse submettida ainda hoje á approvação a redacção, dispensando-se 
a impressão. 

O Sr. Pr·esi-dente - O despacho que dei foi mesmo remettendo 
{J projeeto á Oommis.são de Tedia:cção. El1a ruchak:le pire•sente, ouviu a 
reclamação <lo nobrn Sena:d1o;r e lhe dará o devido apreço. 

Entram successivamente em 2ª discus.são e são sem debate. appro· 
vados o:> arts. 1° e 2° do projecto do Serra·do n. 7, de 1892, d.eterriri.-
nando que o magistrado que fôr aposentado em conformidade da 
Constituição e leis vigentes tem direito, desde logo, á peroepção dos 
vencimentos que lhe competirem, mostrando-se quite com a Fazenda 
Nacional quanto ao ultimo logar que exercia. 

O Su. GoMENsoRo (peia ordevrri,) rnquer dispensa de interstício 
para a 3" discussão do projecto. 

Consultado, o Senado concede a dispensa pedida. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO (1911) 

O Sr. Irineu M.achado (*) vae começar o seu discurso, lendo 
o officio do commandante do 2" regimento de infantaria da 1ª bri-
gada estrategica, publicado, ha dias, nas paginas do Dicur~o Official 
(Lê OlS prínOipaes trechos de<Sse do:cllkmg.rvto). Lida a bella peça do 
coronel Fontoura,. contra cujos termos não protestaram ainda os dous 
leadiers da Oamara, vae· o orador fallar para a massa igna11a, certo 
de que tanto o Presidente da Cam.ara, como o fakir que 'dirige os 
trabalhos do Senado fecharam os ouvidos a todos os insultos que ' o 
coronel Fontoura dirigiu aos membros do Congresso Nacional. 

Em qualquer outro paiz em que o Parlamento fosse uma cousa 
. necessaria e um.a instituição estimada pelo povo,. esse attentado teria 
@contrado a mais decidida repulsa por parte de todos os membros 
da corporação ultrajada. O nosso, porém, não exprime um estado de 
consciencia publica•, nem tampouco, um estado ·de libeTdade; não 
admira, poi.~1 que estejamos abaixo da Turquia e de outras nações de 
classificação ainda iufeTior, nas quaes o Parlamento merece ao menos 
algum respeito, não se permittindo a impunidade de abusos e de cri-
mes <laquella natureza. N.CJ Brazil, quando já não se trata de defe:i;i.der 
as liber:d:a;de.s pa1rlamenta;res, mias a p.ro·pria existencfa <l0· Oongre·sso, 
a abdicação e a renuncia não pndem ser mais completas. H~, porém, 
orgãos que subsistem por algum tempo á decomposição dos organis-
mos: esse é .ai.m:da 'º' P'ª'Pel d<os que protestam, d!o•s qll'e· .se re·voltam 
contra os crimes e os abusos que estão sendo actualmente praticados 
na nossa terra. 

Quando~ na sessão anterior, se allegava a existencia Ô.e uma 
injuria e de um ;aesrnspeito rao :Chefe de ·Policia, •Contid•os no prote,s<to 
dos estudantes, -o orador teve vontade de perguntar ao seu apartista, 
si este não ·se ·doía tambem das injll'rias atiradas impunemente por 
um coronel aos membros do Pm·lament.o. 

Affirmou, na vespera, o Sr. Raym.undo de Miranda não existir 

(•) Este discur.so sõ to\ pub'l.!cado ·no DirtrrTho do Oong'l'esso de 7 d.e outttbro 
de 1914: 



-172-

nos Annaes prova alguma da existencia da celebre moção a que se 
refeTira ·O orador. 

O SR RAYMUNDo DE MIRANDA. - Eu disse que a moção não ficou 
1'€gistrada nos Annael ... 

O SR. IRINEU M:AcHµo ri-se do subteTfugio e historia' o caso da 
moção, affirmando que a minoria conseguiu evitar essa vergonha e 
mo.str.ando como existe nos Annaeis a pTov\a da sua existencia. 

(Lê o deipoimernto do Sr. Mello Franco, pmv:a1nxl10 .a intençiW, qii·e 
hinha .a maioria., de apreisentar 1a mJoção. ) 

O que se pretendia fazer, além de ser uma vergonha, era uma 
subversão jurídica, pela_ qual o mandataTio se sobrepunha á autori-
dade do mandato. 

O orador desafia qualquer membro da maioria a desmentir a sua 
palavra. 

Toda a imprensa noticiou a existencia da moção e as razões por 
que nãio ·chegou eHai a er apresentad•a. 

Desafia o Sr. Torquato Moréira a desmentil-o, affirmando que 
essa moção fosse uma fantasia e que não tivesse sido assignada por 
112 Deputados, entre os quaes não podia deixar de estar o infallivel 
Sr. Haymundo de Miranda. (Riso.) 

O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA: - O que eu disse foi que não se 
tratava de um go'1pe de Es1;1a;~o. 

O SR. IurnE1: MACHADO quer que o Sr. Raymundo de Miranda 
explique essa abdicação de funcções privativas do Congresso como 
send.OI .co'll'sa dli.fferente de um verdadeiro golpe de Estiad:o, desde que 
ella equivalia ao sacrifício do J?a1·lamento e da Constituição ao Pre-
si'dente da Republica. 

O SR. RAYMUNDO· DE MlRANDA dá um aparte. 
O SR IRINEU MACifiADo não está mais disposto a responder aos 

que são destacados para interrompel-o. Lembra o sentimento de re-
volta que se apoderou dos Srs. Eduardo Saboya e João de Siqueira, 
quando o Sr. Raymundo de Miranda pretendia negar a existencia (la 
moção. 

Declara ainda que, ainda na vespera, o Sr. Torquato Moreira 
lhe affirmara, não só •que a moção existira, como que o original estava 
ainda em seu poder. 

A um novo aparte do Sr. Raymundo de Miranda, responde-lhe 
o orador: - Queira ,servir-se de outra tabella para patentear a sua 
<ledicaçãc> ao palacio do Catt,ete; eu, daqui por deante, ficarei surd'O 
aos seus apartes. 

Proseguindo, affirroa o orador não ter dito que a moção houvesse 
chegado a ser apresentada. E' preciso, porém, que esse documento 
venha a publico, nesta época ~m que tudo se occulta. Occultou-se até 
aJ f.a.m'0sa oarúa em que o TuJ=·a·rechal HeT'ID.es metteu a espa:d;a aos 
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pei·tos do P:residenrte Affons-o Penna. N aJdia se sabe pelo Di:mtio Offi-
cial, transformado em orgão de . verrinas de commandantes de regi-
mentos e em registro de d..iscursos ridiculos e noticias obscenas 
reflectin<lo assim, com toda a fidelidade, a physionomia moral da 
q_uadra que atravessamos. 

Lê, cm seguida, um bilhete mandado das galeTias por um aca-
demico que se diz ameaçado de pl'isão. Appella para a Mesa, pedindo 
que ella faça v·aler a sua autoridade, agindo sobre a policia, parn 
que esta não desrespeite a lei. 

Entrando em outra ordem de 00Tusiderações, promette p:rovar que 
o Governo confabulou com os revoltosos de novembro e que se humi-
lhou deante delles. Recorda, para isso, a reclamação dos revoltosoE 
sobre a falta de agua: o Governo, que começou fazenda luros, acabou 
dizendo: - "Não tenham pressa, que a agua já vae!" (RisO'.) Vae 
ler a correspondencia telegraphica trocada entre o S1·. José Carlos 
e os revoltosos e entre estes e o Governo. Esses documentos dão uma 
idéa nitida dqs sustos e das colicas governa:ip.entaes. 

Eil-os: 
- Do S . P(Jjl.J)lo paTa J ,o!Sé O'arJ.ois "QvllJl)'o s.aO..er si ,a biW(rca, 'de 

agwa já partiu." 
- De José C:arfo·s para o· S. P{JJU).lo' ; "E~peri~ que v.ou saber si 

já partiu." 
- Do S:. PaJ,ulJo par.a J1os1é Carlos: "Ji,sto é. co'/1JV'131rS1a ficvdw; vrotu 

esperar uma hora." 
- Do 8. P'!Lulo para José Carlos: "Não espero rnaisi agua; vo·u 

bombardear o bat.alhão." 
- De J o8é Carlos para o S. Tuulo: "Agua segue irmmediaf.a-

m~nte:." 
- Para José Carlos, no Mvnas: "0 rninlistro deii ordem para fr 

barca de agua." 
- Para José Carlos, no 111irws: "8egu'itu barca àe agiiia." 
Quanto ás condições da amnistia, fo,i esta a correspondencia': 
- Do Mtinas para Babylonia. Presidente da Republica: "Arre-

perndidos ac:to qwe p1'atir:.amos em 'f/Joss-a dJefe.za, por a·m<oq· 'iJJa andem, 
de jwstiça e roa Zíberr1ar1e, d;()pomos as armas, confiados que1 no•s se1/a 
concedida a amnistia pelo Congresso, qit.e s.eja :abof[ido, como manda 

{), lei, o e:a!,stigo co1"po11al, a.W,fjrnJ,entawdo o ord,enado, qú,e o p.e,ssdal nã.i.o 
sie- incmnr;wda ooln~ o serviço dJ.e boréto, dJeisdJe qV;e1 po~sa s'er fie'Mo s.em 
sa..orifi;c~o . Ficamos & voss:als o'rrd!e,rvp, d,e qwem twdo confvamJos." 

- Do Minas parn o 8. Panlo - Commandante José Carlos. 
"Entramos ao meio-tdi-a, cumprindo, porém lemb:nar que de V. Ex. ·de-
pen:de o ·d'ernam,ameintry ·de ·Saillgue, pm estaTmos disposto·s, caso hruj·a 
desconfiança ·de alguma fa1lsi>da;de, a vendermos bem caras as vidm1s e 
bombardearemos a capital. 
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"Depôr (J;S arrr111JJs é ump, hJisfüri.ctJ, po:rque ·ais ·a.rma;si só fomm <le-
post·as muito mais tarde, depois da nomeação do eommandante Pereira 
Leite, imposta pelos revoltosos, de satisfeitas -0utras exigencias. 

Da leitura da correspondencia se verifica ainda que o Sr. José 
Carl-os agiu semrpre de ·mccordo com o Governo, tendo os rnv·oltos(J'SJ 
tornado a sua pessoa responsavel poT qualqueT falta de lealdade que 
houvesse no cumprimento da palavra official. , 

Quando o Sr. BaTbosa Lima solicitou informacões acerca das 
matança& do Batellite, da ilha das Oobrws e de Sa;ltc Antonio do 
Madeira, só retiTou o seu requerimento deante d,as promessas do 
Sr. F-0noo0a Hermes, neste mesmo dia aoolamado entre as girand'ola:s· 
dú.s gia:leriaa p•olfoiaes, leald/g,r <le seu irmão e dOI Oa:ttete, escolhido 
livremente pela maioria, em vista do seu talento, da sua competencia, 
do seu caracter e de outras qualidades que o exoTnam. 

Lê o orador o que se passou, então, e o discurso do Sr. Fonseca 
Hermes, commentando-o ,ironicamente. 

Quer veT tambem o procedimento que vae ter o leader deante do 
requerimento que o orador formulou ha dias. 

Vae tratair dia ·questão levawtaid•a pelo S:r. Augusto ·de Lima: -
Qual o systema do nosso direito; isto é, deve,, ou não, o Executivo· 
pre.star contas ao Parlamento de seus actos e dos seus agentes. 

Víae responde~· 1mo •apanr.te d:o Sr. Augusto de Lima - "qwal r> 
sysbema do nossio direito corvstitucvd.nal? Dleve O'l.I; não o Goverrw 
prestar contas dle seu~ acfios ·ao Legisia;tiv1o ei igualme1nte mo.s r:ict.os rlos 
sews delegados, dos seu..s agentes dir:ectos ou auxvliares?" 

Em apoio a.os contrarias, a o_pinião até hoje invocada é a Üo 
Sr. João Barba.lho, que renovou na sua obra - Oom,rme%.ta1'ios lí 
Constituição Brazileira - fL mesma these que levantou em 1893, no 
Senrudio, e que essa Oasa 40 ·Congre-sso nã·o ad1orptou, firMndo nella 
isolada a voz do seu autor. A opinião de João Barbalho ficou igual-
mente ~sora:da entre os nom1os constitucionalistas e é ma'llifestamente 
·oonrtrari!ai ás no·ssais tr·ad:ições1 ás de to1d!o.s os -outi'os pnvo•s e á doutriwa 
dos constitucionalistas. Salientava João Barbalho que os actos llo 
Governo escapam aro e:Jliame do Congiresso, ,po·rque este só se póde ma-
nifestar a respeito dos actos do Presidente da Republica no respectivo 
processo de eiTlipeach;ement. Esse argumento foi, ha <lias, invoca•do 
pelo Sr. Carlos Maximiliano . .. 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO - Eu invoquei tambem a opinião 
de Almancio Alcorta ... 

O SR. IRINEU MAC.BfADQ - A opinião de Almancio Alcorta não 
é e&S!a : o te:X:to argientino é muito differente, porque a Cbnstituição 
de lá supprimiu a clausula em que se mandava submetter os actos 
do Executivo á approvação do Poder Legislativo, ao passo que ua 
Con:stituição B11asileira .a mesma clausu1'a foi expTesisaanente mantilda. 



- "175 

O argumento tirado ·d0 confronto com a legislação argentina é, por-
tanto, improcedente. 

O SR. 0.ARLOs MAXIMILIANO dá um aparte .. 
O SR. lRINEu MA.o,:s;ADo - V. :E;x. faz lembrar o Sr. Seabra, 

quando citou Bryce, sem o ler inteiro. Isto _é muito commum na~ 
pessoas pouco habituadas a estes debates, ao estudo da jurisprudencia 
constitucionai. 

A opinião de ALcoRTA é positivamente contraria ao que delle 
pretende tirar V. Ex., como se póde ver na obra daquelle constitu-· 
c~onalista, de pags. 263 ·a 266, quando d'esenvo•lve esse a111tor ·a theoria 
da respo:asabilidade. 

Nascem .responsa•bilidades do exercicio das faculdades que o estado 
de sitio o attribue? 

Responde ALcoRTA, na sua &dmiravel monographia sobre as 
Gairantias Constitucio(fl;aes, pags. 263-6: 

"O.s act0:s cfos poderes ·que -constituem o Go·vern•o en.contram uma 
responsabilidade e um meio de tornal~a effectiva no julgamento 
politico ... 

Assim póde suceeder, por cxempl-0, que o Poder Legislativo 
abuse da faculdade,. estabe.Iecendo o e~tado de sitio sem a minima 
cau&a para i sso ou prernda !a'S ·pesSO{as oo~ 'desigrlÁo'S extrianh:os aos 
obJ1ectos da medtiida, e póde succeder tambem que "dicte medidas. que 
não estejam autOTizadas, condemne e applique penas? Qual a conse-
quehcia e o remedio para tudo isso? 

A irresponsabilidade absoluta não quadra bem com o organiiimo 
do :i:osso regímen de Governo, que se funda em princip~o,s ·de garan'tias 
reciprocas ... 

Blu11tschli disse: " ·quanto mais arbitrariiamente se exercei· o 
direito de necessidade, 'tanto maior é o dever que toca ás pessoas que 
delle fizerem uso, de dar conta das medida1s adaptadas ,e de respon-
derem po.r ellas. (Dir. Pub. Universal, tomo 2°, pag. 246.) 

"JSerão irresponsaveis pelos abusos ou actos criminosos praticados 
aquelles que se valerem do estado de sitio para pratical-os? 

Não: o juizo politico e a acção dos particulares serão os meios 
de provocar a reparação. A irresponsabilidade do ·abuso, do delicto, 
não póde conceber-se em nenhum povo organiza·do; e o nibuso e o deli-
cto no estado de ·sâ.ti·o 1são ·como o a:JJuso e 'º' delictoi praticados em 
qualquer dos actos communs qa vida civil." 

ALcoRTA refere-se ao oas.o do gene·ral J ack:son que, multado, em 
consequencia 1de um ·abuso que pra!ticáva durante 'ª guerra de 1812 
w 1814, pagára a multa que o juiz lhe havia imposto e só em 1842 
uma lei mandou reembolsal-0 da importancia paga tantos annos 
antes. 
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O Sr. Maximiliano citou Alccrta, como citou as canecas de louça 
d.o Safollite - canecas que, na verda·de, nunca existiram. . . e accres-
centou que na Republica Argentina o julgamento politi:co não existe. 

O SR. ·CARLOS MAXIMILIANO - E' feito pelo Sena:do, e não pela 
O amara. 

O SR. IRrnEu MAO,lJiADO - Que nos importa isso? São questões 
de detalhe e de technica judiciaria, que não veem ao caso. O que 
S. Ex. affirmava era que o Governo não responde perante o Poder 
I..eg.i,slativo. A questão é de principio e de sabe1· si ha, ou não, o 
julgameuto político, pouco importando que elle se realize perante 
um ou outro ramo do Congresso. A questão é só esta : ha ou ního ha 
julg,amento poltitico? Ha. Na prop1·ia ÁTgentina, apezár da suppres-
são ·da clausula que o instituia, insistem os constitucionalistas na 
necessidade da prestação de contas <los actos relativos ao estado de 
sitio e, ainda mais, na existencia do julgamento politico. 

'Que se ha de dizer do Brasil, onde a dii.·sposição, .supprimida na 
Argentina, foi conservada? A d0utrina do direito patrio é a do jul· 
gamento. A questão não é nova. Suscitou-a João Barbalho em 1893, 
e o Senado não res·olveu de accôTldo com elle, qmi a renovou:,. mals 
tarde, com teimoúa das suas -Opiniões infundadas e já repellida.s pefo 
Senado. 

As fontes do nosso in~tituto sobre o estado de sitio encontram-se, 
com excepção apenas da clausula supprimida, na 'Constituição Ai·gen· 
tina e na Constiitu.ição do Imperio do· Brasil. As fontes .ameú0anas 
e ingleza~, citadas por Jo~o Barbalho e outros, não são verdadeiras : 
as origens do nosso direito estão, nesse ponto, na Constituição do 
Imperio e na C onstituição Argentina. . 

O principal objectivo da ultima parte do art. 173 da Constitui-
ção do Imperio era submetter os acto,s do Executivo á approvação da 
Camara para que se fizesee effect iva .a responsabilidade do ministerio 
e dos seus agentes; e a u:µica distincção de direito entre o Imperio 
e a Republica é e:sta : no· Impe:riio não e1~a responsavel o Imperador; 
na Republica ha uma autoridade I'esponsavel a mais: o Presidente, o 
chefe do Poder Executivo. 

JOAQUIM RonRIGUES Dlj] SouZA, escTevendo a Anialy&e e1 Commen-
l!iamio á Constituiçã;o Pdlitica rlJo, Imperio, vol. 2°, pags. 482-3, disse: 

"Mal contaria o cidad~o com seus direitos si pulllessem os poderns 
políticos suspender-lhes as garantias quando quizessem ou entendes-
sem. Prohibindo-o, como faz o legislador nestes paragraphos, con-
cluiu a ,série das g,arantias aos mesmos direito1s ·com fü! qne exige 
a propria Constituição e ~ ordellf publica. Nenhum systema repres-
sivo póde livrar-se de a;busos e méras. casualidades que confundam 
com o crime a liberdade e a innocencia, nem eximir-,:e do contrario 
algum syistema de garantias ; a ·suspiensão .destas, nos caso,s em que o 
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€xige a segurança do Estado, é, pois, uma excepção legitima a bem 
das mesmas, afim de que, aco.berta;dos com ellas, não conspirem 
contra o Estado os seus inimigos. T;omando a Constituição a este 
respeito as cautelas consta·ntes do § 35, combinou na melhor 9rdem 
possivel as garantias da liberdade e dos direitos individuaes e politi.-
cos com ,as que demandam as instituições e :a &egtn'ança do Estado; 
e assim concluiu o systema que se propoz offerecer."' ' 

JosÉ ÜARLOS RonRIGUEs, em i863, anuo.toando a Constituição poli-
ticado Imperio do Brasil, füsse:ra (pogs. 160-1): 

"Os males que se _seguiram Je um abuso de suspensão das garan- ' 
tias constitucionaes são incalculaveis e as consequencias desses males 
ainda o são mais. 

"Nem embarga, para qu·e e'Sse abuso S'e não âê, a obriJ.qação> em 
que a Oon"Stitiiição coNocou o Gov'M·no de rem}(3'#er á Assiern.ibléJa, logo 
que reuwida fâT, U>?roa relJaç{fo mo,tivd.d;,a 'dJ.r:ts. priJS'õ.es e rl;,e ou~r,aJs medi-
dJas tomadaJS; porqii:,anfJo todos S:abe,,m que twrJJo, 11e· &or+n!~ iUu.QMio dJe#ie 
que não é mwito f acil fazm· eff ectiVia a re'(fponsab~lidade1 do'S m)i:n.is-
tros." 

ÜARLOS DE CARVALHO, o notavel jurisconsulto patrio, estudando 
ô instituto do estado de sitio na RepU'blica, está com a verdadeira 
doutrina, mostrando que elle é perfeitamente identico ao da Consti-
tuição do Imperio. 

Igual opinião tem Pimenta Bueno,. a maio:r autoridade conhecida 
entre quantos foram os commentadores da Constituição Impe·rial: 

"6Qf:l. . . Em todo caso, logo que o P>oder Legislativo se reunir, 
deve 'o Governo apresentar-lhe nma informação circumstanciada das 
occnrrencia!i!, medidas de prevenção tomadas e, sobretudo, das p:i;isões 
que tiverem Lagar. 

Finalmente, por maior garantia, o dito paragrapbo expressa a 
responsabilidade especial que pesa sobre as autoI'idades que puzerem 
em execução taes medidas por qualquer abuso que praticarnm." (Di-
rmto Pubilú;i,o B11aJSileúno - 1857 - pag. 442.) 

A fonte do nosso direito não é a americana; nesse ponto errou 
.J"oão Bar,balho, não só quando excluiu a fiscalizaçã@ e interferencin, 
do Legislativo na execução e pratica da;s medidas do estado , de sit.io, . 
·como quando pretendeu indicar as origens do nosso direito. No mesmo 
~rro incidiram alguns escriptores tambem na Argentina,, onde eristiu 
a mesma illusão, até que Barraquei·o a desfez, no seu excellente livro 
sobre "0 espirito e a pratiça da Constituição Argenfo~a" , pag. 349: 

"E::ô.ste uma differença fundamental entre a nossa legislação e 
a da N orte-America, entre a declaração do esta.do de sitio e a da sus-
pensão do habeas-corpU& . 

. . . Os constituintes argentinos nã@ tomaram, nesta'. materia, a 
doutrina nem a lei do povo que lhes serviu de modelo para a c1mfe-
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cçífo da nossa carta constjtucional. O esfJaklo dei sítío s6 tem uma 
ar:.2logia :parcial com a suspensão do habeas-corpus, e é um erro pre-
ter.der esclarec'er dAwiwa.s e resoZver casos occur'l'entes aqui com a 
jurisprudm;cia dos Estados Unidos." 

E á pag. 351: 
"Curtis, celebre historiador da Constituição dos Estados Unidos,, 

nos mostra qual o espírito da convenção de Philadelphia ao ·autorizai.-
a suspensão da ordem de h'fJ,b ea.s-corpus. A Oom>mon "law de Inglaterrat 
que reconhece o direito de ha_b,eas -corp'll;8 para o fim de annullar a 
ordem de prisão ou de detenção illegal, era o direito de cada um dos 
Esta:dro.s .ameri·canos e,, .a;o que pa11ece, 1obedeceu •a e.site motivo o haver 
esta estipulação reconhecido tal direito nas relaçõea. . do povo aaa. 
Estados com o governo gera~, gara.ntindo-o e regulando-o. A elei ção 
estava entre a declaração da existencia desse direito, fazend..o-o invio-
lavel e absoluto em toda e qualquer circumstancia, e o reconhecimento. 
da sua exil:Jte:gcia por urna disposição que adrnittisse a. sua suspernsão 
em determinadas emergencias. E8ta ultima solução foi a que preva-
leceu, embora trns dos Estados ( Oolonia do Norte, Oru:olina do Sul e 
Georgia) registrassem .seu voto contrario á excepção dos caso-s de rebel-· 
lião ou -de invasão." 

Na Inglaterra, entretanto, o acto legislativo a que se denomina 
bill de indemrmdade, é, sern:we dos estylos, após o exame dos actos-
praticados durante o estado 1ie sit io. 

"Na Inglaterra, escreve Arnngio Ruiz, o ·Parlamento é .chamadc-
a votar o bill de indemnidade toda vez ,que se suspendem as garantias, 
por acto do Pm17iam_ento ou p,or preroq;a-tiv'a régia" - § 209. 

"0 bill de indemnidade é nece·ssario tanto para os effeitos âa 
responsabilidade quanto para oornpfot{J)r a intervienção do Poder Legis-
àaftivo - verbis: 

"Cumpre que o Governo peça &o Parl~mento, cessado o estado 
de .sitio, um bm ·a;e indemrnià:ade, para que tambem venha •a C'O.mple-
tar-se a fórma da intervenção do Poder Legislativo" - ·§ 209. 

Escreve Oooley - Prinpipios de ,Direito Constitucional Ameri-· 
00.n-0, § 317: 

"E' costume na Grã-Bretanha, uma vez que se suspenda a con-
cessão do lvabeas-corpii,s, approvar um biU de indJemrnidade1 com o fi m 
de proteger aquellas autoridades que, no cumpTimento dos seus deve-
res para ~om o Estado, se .sentiram obTigada:s a fazer prender, durante 
a susp,ensão do habeas-corpus, as pessoas suspeitas . .Algum caso de 
semelhante ha sido feito em nosso paiz por disposições inse:rtas em 
algumas Constituições nos Estados . " 

Stein, o sabio jurista, ensina que durante o sitio não podem se;r 
tornadas medidas nem tem lagar pTocedimento algum sinão em relação 
aos factos politicos que foram ·a causa da sua decretação. 
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Vê-se, pois, que nos Estados Unidos (onde, aliás, a suspensão do 
ha.be.GJs-corprus não offerece o mesmo typo que se encont1·a na nossa 
Constituição) e ainda na Inglatena todos os actos do sitio são sub-
mettidos á approvação do Congresso. E não é só lá, porque Ruy Bar-
bosa no.s ensina que tambem na Allemanha, na Aust;ri'a e em todos os 
paizes que se regem por um systema constitucional tem o Poder 
Legislativo não só o direito, mas tamhem ;o dever de firnalizar os act.os 
do sit'io. 

A razão é muito simples: ha, em Direito Publiéo, a chamada 
theoria da suspensão ou int'erm.itteincia dos direitos. Como, porém, 
essa suspensão só se póde dar em circumstancias excepcionaes, ha a 
intervenção tutelar do Legislativo para proteger os cidadãos contra 
os arbítrios do poder e examinar a·s lesões de 'direito, a inutil e abu-
siva violação de garantias que tenham soffrido. O poder arbitraria 
e sem responsabilid·ade não póde estar com o Executivo, sempre ten-
dente aos abusos e ás praticas da tyrannia. 

O parecer quasi unanime do Congresso J uridico foi contrario á 
these de J oã{l Barbalho, e alli se entendeu que, de accôrdo com as 
boas nornia:s do ·direito ., devi•am os actos do Executivo 'Ser su:brnettidos 
ao julgamento do Congresso. 

RuY BARBOS.A. explica, em duas passagens scintillantes do seu dis-
curso proferido no Supremo Tribunal,. na memoravel sessão de 2·6 de 
março de 1898, a razão. philosophica e a razão jurídica da interfe-
rencia do Poder Legislativo: 

"Mas que teem os desterros e as prieões com o conhecimento que 
dos acto.> do Governo ha de tomar o Congresso? Tem este que exercer 
alguma prerogativa em relação á sorte futum dos presos ou mera-
mente em relação ao procedimento prefJe1ito dO' Governo? O nosso 
regímen constitucional é, consoante a phrase americana, um regimen 
de poderes definidos. Nenhum ramo da autoridade política senhoreia 
outras attribuições além das que a Constituição por vontade manife.sta 
lhe destina. Ora, confere porventura a Constituição ao Congresso o 
direito de julgar os presos e desterrados? Confere-lhe o arbítrio de 
alonga.r-lhes o desterro ou a prisão? 

Nieste particular não ha no texto constitucional,, outros poderes 
conferidos mais que os do art. 80, §:§ 3° e 4° : "Logo que se reunir o 
Congresso, o Presidente da Republica lhe relatará, mot ivando-as, as 
medidas de excepção, que houverem sido tomadas. As ·aut0l'id·ade1s que 
houverem tomado taes medidas, são responsaveis pelos abusos com· 
mettidos." Logo,1 o Congresso não conhece daB medidas repressivas 
adaptadas no decurso do estado ele sitio, para apreciar o pro.cedimento 
elos individuo.s, sobTe que ellas recahirnm, mas para se pronunciar 
sobre o criterio do Governo, que as impoz. 

E' de sentenciai' a política do Governo, e liqüidar-lhe a responsa-
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bilidade que se cogita, não de pesar os actos d-0s suspeitos, e constran-
gel-os á pena, ou escoimal-os de culpa. Si, pois, o Congresso· h a de 
julgar tão sómente a p-nopriedade e correcção mos actos 'do Goverrno, 
si absolutamente lhe não compete ser arbitro da criminalid&de, ou 
innocencia dos preso.s e desterrados, por que havia de subsistir, para 
os desterrados e presos, o sequestro da liberdade, até que a legislatura 
considere os actos do Governo? 

E tudo isso poT que? 
As l'elações entre o mlandante, que é o Legislativo, e rnJ.anda&Lr~o ·, 

que é o E:iJecV;tivo, explicam nitidamente o direito e o dever de inter-
ferencia parlamentar : 

"Ora todo mandatario res.ponde ao mandante pelo exercicio do 
mandato. 

No art. 80 da Constituição não se estabelece outra cousa, não se 
obedece a outro principio ... 

Como delegado, o Executivo, outrosim, "logo que se reunir o 
Congresso, lhe relatará, motivando-as, as medidas de excepção ( art. 80, 
§ 3°). E, si na sua applicação houver demasiado, respondeTá "pelos 
abusos commettidos" ( § 4°) . Não se poderia caracterizar mais pre-
cisamente a natureza ju.ridica do mandato, a sua derivação parla-
mentar e as consequencias, a elle essenciaes, do principio da respon-
sabi1idade do mandatario pelt culpa no exercício do mandato. " 'Puede 
suceder", diz Alcorta, "que el po·der ejecutiv-o, estando como lo 
está, autorizado para decretar el estado de sitio, abuse de la faculdad 
estabiecéndolo sin la mas rrtinima causa de aquellas requeridas, y 
arreste las personas y tome la·s cosas con desígnios estrafi.os a lo.s 

' objectos de las medidas; y p·µecle suceder tambien que clicte medidas 
qU!e no están auturizadas condene y ·aniquile penas y no haga effe-
ctivo el derecho de opcion qu13 autorize el •articulo 23 de la Oons'titu-
ción. Qual será la consecuencia? Que remedio tendra todo esto·? La 
medida y sus aplicacimies son, sinduda, discrecionales, pero lo son 
en los limites que la Constitución ha determinado á su respeeto ..• 
Asi, en los casos á que nos 4emos referido, existe responsabilidad, y 
se hace efectiva por el juicio político". (Las (!i(Jffantias constitucií.onales, 
pags. 281-2). 

Descrevendo e defondendo, portanto, o Congresso, as medidas de 
ex;cepção, que tomou, não obra o P:oder Executivo sinão como qual-
quer mand·atario, ainda que legal, segundo as regras geraes do man-
dato, dando comprida relação dos seus actos ao mandante. Logo, é 
simplesmenttj a justificação do governo que delle deve e:s;periar o 
Congresso ... " 

Outro autor braiileiro, o SR. SrLVA MARQUES, diz em um livro 
recentis·simo, EJlem.entos de D?Jreito Publico e Consüt-u.cional: 

"Pela nossa Constituição a decretaç_ão do esta.d.o de sitio é, em 
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princ1p10, da competencia do Congresso ( art. 3'l n. 21) ; não estando, 
porém, .reunid•o -o Congresso e co:rreudo a patria imminente perigo, 
e.xercerá essa attribuição o Poder Executivo ( art. 80 § 1° e 48, n. 15), 
m:is, decretado pelo Legislativq ou pelo Executivo, o estado de sitio 
está sempre sujeito ás condições estabelecidas na Constituição: · 

1°) só póde ser decretado por tempo determinado e em caso de 
perigo imminente para a segurança interior ou exterior,. commoção 
intestina ou aggressão estrangefra; 
' 2°) não dá logar a outras medidas de repressão, sinão: 

a) a detenção pessoal em logar não destinado aos réos de crimes 
communs; 

b) o desterro para outros si tios do territo.rio nacional. 
A,s autoridades que ubtr.apass.aV/'em e'sse-s 'limiteis serão respO'ns(J//)·eis 

pelos abusos c:ommettúl;os. · 
Para €1\'Sel\' effeitos é qwe a Conseitiiição emge que, 7~ewnJitJJo o Can-

gre&;o, o presidente da RepubliJca lhe relrABe, motiv1ando-(J)S, (lJ8 medidas 
de excez5ção q1M3 houverem sido tomaclJa-s." 

O notavel ju.rista A. Mllton é de uma precisão cry8tallina quando 
dá as razões da necessidade dessa prnstação de contas do m1anc1.111.tario 
ao m'(J,nclant'e : 

"Por deliberação do Congresso publicada pelo Poder Executivo, 
em 5 de agosto de 189·2. fornm a.pprovados os actos do Governo, refe-
rentes aos acontecimentos da noite de 10 de a.bril, e constantes dos 
decretos de l:O e 12 d:o dit0 mez e ano. O primeiro de:ste.s declarava 
em estado de sitio o Districto Federal, suspendendo as garantias con-
stitucion11es ahi por 72 horas. O segundo desterrava uns e detinha 
O'Lltros individuas, tanto .civis como militares, de accôrdo com o art. 80 
da Constituição, e nos termos do decreto n. 791, de 10 de ahl'lil 
tambem. 

- Pelo decreto .n. 273, de ·13 de junho de 1895, fo1:am approvado,3 
todos os actos praticados pelo Poder Executivo e seus agentes, por 
motivo da revolta de 6 de setembro de 1893. 

Ha, no· entanto, quem pense que semelhl).nte approvação deveria 
ser tacita, e só no caso de não concordar o Congresso com os acto:s 
praticados pelo Governo, cumpria-lhe então agir, fazendo responsa-
bilizar o Presidente da Republica. ' 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. ... ..... . .. '• . . . . .. .......... ~ 

A vcrd.ad.e, :ervtrebanto, é q'ue o Oomgreisso Nlaciorval t(j.,m 'Bemptre 
julgado d.e outro mo·do, 'Segurvdo s,e vê de suas delibe11ações dieiJma 
critada.s. 

Segimdo o art. 33 .. da lei de 8 ·aie, j(}Jn,e1Yro ~e 1892, o att-r.~buiçífo 
conf<erida meiste n. 21 dJo· art. 34 (da Constituição Federal ), tem povr 
unico effeito - ser dJecretada, o~i nõJo, a reis·p'Orl!Slaibi7Ji,dail!e i!J.os ag.ervfJes 
do Poder Execwtivo. 
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O Congresso declara si o sitio decretado deve subsistir, e, quando 
este se acha porventura já suspenso, então o Od.ngresso deverá limi-
tar-se a, rl'!(JJndar rettpons.abvliz.ar as automarlJes qwe por acwo tenhJr11rn 
abwsado ." (MILTON - A Constituiçã!o d!o Brmzil - 2ª ed., 1898, 
pags. 151-52.) 

JOAQUIM V. GoNzALEz, reputado constitucionali.sta •argentino, no 
seu Jvf.anu.al aa Constituição Argemtina, escreve, pags. 274-B: 

"250 - RESPONSABILIDADES - Este é um dos pontos mais graves 
da matcria que tratamos porque deve resolver si os funccionarios, 
que exe1·c€m os poderes que o estado de sitio entrava, são ou não 
respons.a1;eis pelos actos executados no seu cumprimento. A solução 
deste assumpto contribuirá tambem para definir mais claramente a 
natureza deste poder excepcional. Duas classes de actos podem occor-
rer durante o estado de sitio: 1°, os que constituem propriamente o 
seu exercício, e, os que, sendo limitações, restricções ou suppressões 
das garantias constitucionaes, não excedem os limites das verdadeiras 
necessidades da defesa ou salvaguarda da ordem publica ou consti-
tucional, nem invadem a esphera das prohibições expressas d·a Con-
stituição; 2°, os que constituem um abuso clio· poder excepcional, e que, 
não sendo necessarios, nem convenientes, nem .correlativos á conser-
vação ou restabelecimento da1 paz ou da ordem, se apresentam como 
actos crim:inoso.s contra o di11eito individual,, publico ou commum, ou 
importam numa violação das expressas limitações do poder conferido. 
Assim, por exemplo,, si durartte o estado de sitio, o presidente violou 
dispositivos co·nstitucionaes, i:11do além da suspensão de g.arantias que 
lhe era licito suspender, ou condemn:asse por si, applicando penas como 
juiz, ou prolongasse. o estadq de sitio por mais tempo que o fi:xadlo 
em lei, ou .si além das pri·sões e dos desterros, apossamento dos bens 
ou afastamento do domicilio. . . os AGENTES DO PODER EXECUTIVO 
corYl!l'Yltettessem adas crimiinosos, of fewas oontm a vida oii a honra ilas 
pessoas, em oa1so.s ta:es a reS<po11JSabili&de é ind:ubifuv,el." 

E' a hypothese do Satâlite, dos actos de harbarida:de do tenente 
Mello, do desterro para a Oolonia Oorre0cional, da deshumanida·de 
com os desterrados e dos 'Outros muitos crime·s denunciados na im-
prensa e na tribuna do parli:tmento e a que o orador já se referiu 
demorad:i.mente na 2ª discussão. 

Oom,.(l se faz effacf.iva a riesp()'rlJs:a,bilVdod;e? Responde GoNzALEZ: 
"ÜoMO SE FAZEM EFFECTIVAB. - Destais categÜ'l'ias de actos nascem 

duas conclusõe8 - A respe!to dos que formam a natureza excepcional 
do estado de sitio, 8 regra do noFJso Direito Publico, sanccionada pela 
interpretação parlamentar e judicial que nã:o existe responsabili-
dade . . . ; tr.atando-se, porém, de abusos e crimes qualificados na lei 
commum, ou de violação de expi-essas prohibições constitucionaes, se 
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deriva logica e necessariamente a clupla responsabilidade: 1 º,, Po'litica, 
pelos meios e juizes que a Constituição ha estabelecido, o chamado 
jui2ío politi00; 2ª. Oor_nmu'm, e sujeito ao julgamento dos tribunaes 
ordinarios." 

Ago1'a: qual a razão por que, julgando O·s actos do presidente, 
deve o OongreHso julgar tambem os actos dos serus agentes? E' em 
virtude da connéxidade e da co-responsa·bilidade que se podBin veri-
ficar em taes act·os. De quantas autoridades escrevem ·sobre o instituto 
do estado de sitio, a maior é, sem duvida, a do insigne e notavel publi-
cista italiano ARANGIO Rurz, e este escreveu uma pagina talhada para 
o caso presente e que fulmina o chefe do Poder Executivo, os seus 
agent0s e quantos se acham envolvidos pela co-responsabilidade nas 
torpezas ela ilha da:s Cobras., do Sateillite e do Santo Antonio do 
Madeira. 

São dignos da maxima attençâ'o os conceitos de ARANGW Rmz n:o 
seu Stato di <fl,SSedio político : 

"Quando o commissario extraordinario age por iniciativa sua, 
em 0onsequencia dos poc1eres ·que lhe · foram confe.ridos !pelo Governo 
e sem consultar ninguem, então é directamente responsavel pelo que 
fez e responderá civil e penalmente pela satisfação dos damnos no 
fôro competente para julgal-o. · 

E' para notar-se, todavia, que quando o commissario, ~epresen
tand:o o Governo, na mais larga extensão da palavra e sendo 'a pessoa 
de confiança do Poder Executivo, que nelle concentrou o seu proprio 
poder - exorbitasse (exceder-se) da:s normas dictada:S pelo Governo 
ou de qualquer modo abusasse dos seus poderes, devoria o Governo 
demittil-o e responsabüisal-o, si as pessoas que teem nisso responsa-
bilida~e n~o quizerem confundir a sua com a responsabilidade do seu 
comm1 ssano. 

Os ministros não podem deixar de ser considerados copartici-
pantes do crime, pela sua propria inercia, pois a sua omi!ssão pÓ'de 
alliar-se ( congiungersi) á Oomrnissão1 do commissario extTaordiI].ario, 
e esta relação configurar no acto negativo a infracção da lei que veda 
o acto posit.ivo. Neste caso, o vinculo moTal que liga a inacçiio de um 
com a acção do outro, quaes os meios convergentes ao fim deEctuoso 
unifica o delicto de ambos os participantes e achando 0 titulo no acto 
positivo, faz mo acho neg.aCivo 1111n elern1ento de p.cwticip.ação." 

"E, certamente, o Governo não póde eximir-se á responsabilidade 
pelos actos do commiesario extraordinario." 

E AuANGIO Rmz accresceuta que o Parlan;tento póde excluir, n0 
bill dl? w1ídernniCMde, os ag·entes inf er~ores: "e· f'aria gi1atve injwsf-iça si 
aca'l!o feriss1J. OIS agente~ que passivamle.nte ob1Jé6ecem, cumprindo com 
a ~e11 deve'l'". 
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Notem bem: es OJgentes inferiores. 
OooLl<:Y, obra citada, pag. 317,. ensina: 
"A suspensã:o de kab&as-corpits não legaliza aquillo que se faz 

emquanto ella perdura ; ape11as fica suspenso, durante esse tempo, 
esse remedia especial. Todos os demais recursos contra as prisõe~ 
illegaes subsistem e podem ser empregados contra aquelles que. ais 
effectuam ou occasionam." 

O bill dei inwemr1Jii±ade não cobre, entr~tanto, os abusos dos func-
cionarios, não tem o effeito de extinguir a sua responsabilidade; por-
que, ensina OooLEY : 

"0 direito de acção, que resulta dos principios de direito com-
mum é uma propriedade tal como a que recae sobre as cousas mate-
riaes; e não é concebivel que tal direito possa ser destruído por . 
uma lei." 

E stá respondido, assim, o aparte do Sr. Augusto de Lima. 
Passa o orador a responder a-os que, pªra sanccionarem os crimes 

do sitio, confundem propositalmente o esvaão dJe sitio civil ou poõitico 
com a decretação da lei marcial; propondo-se a provar que, ainda 
mesmo sob .a vigencia da segunda;, são responsaveis as autoridades 
pelos abusos que praticarem, e que, em qualquer hypothese, n~o se 
póde admittir a existencia de um poder absoluto e sem freio, com 
o direito de dispol' da vida dj seus se~elhantes. 

Com relação ao estado df sitio, escreve ÜARLO.S DE CARVALHO, em 
O estado dJe sitio e os tribwrn.aes de 'e~cepção : 

"Nos E stados Unidos o cµso Millvgan deu logar na Suprema Côrte 
á notavel sentença redigida pelo juiz Davis, em nome da maioria. 
Emquanto funccionam os tribunaes communs, as commissões militares 
não teem jurisdicção alguma sobre paisan'os. 

E' conhecid.a a contTOversia sobre os effeitos na suspensão do 
habeas·-corprus durante a guei1ra civil. 

Em torno do caso M e1rryrn;/11n agitou-se a opinião, ficando lavrado 
o protesto de Taney e, ainda depois do acto de .ábril de 1871, está ern 
duvida e a sua legitimidade no que se refere á oompetencia da autori-
dade militar do mwrshia;ll. 

As circumstancias em quf3 se deu o julgamento dos assassinos do 
Presidente Lincoln e do secretario de Estado, Seward, explicam a 
intervenção do tribunal militar. Os attentado.s tinham sido commet-
tidos antes da rendição de J ohnston, e da prisão de Jefferson Davis." 
('Paga. 148-149.) 

Ooor,EY, übr. cit. pags. 156-7, escreve : 
"A pessoa não alista·da no serviço militar não póde ser submettida 

á jurisdicção dais Côrtes rnJarCV.aies. Nem po:dem taes côrtes procedeT 
contra aquelles que lhes estãp sujeitos sem prévia intimação e sem 
lhes facultarem os meios de defesa. Quando um tribunal marcial 
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procede sem ai:;.toridaide e restrjnge a libeTdade de alguem ou lhe in-
flinge uma pena, to'dos os que houverem praticado e.sse abuso podem 
ser chamados a respo'Il.der por elle perante os tribunaes do direito 
commum." 

"'As côrtes militare3 ou commissões militares não poderão julgar 
crimes contrariamente ás leis geraes quando os tribunaes do paiz esti-
verem no exercício de suas funcções regulaTes e não existir impedi-
mento para a accusação (prowcution) legal perante elle." 

ÂRAYA, no Commen.tario a: Za ConsiifvJción d,e Za Ní.acian ArrJien-
tina, pag. 310, esci-eve: 

"La declaTacion de estado de sitio, seri a un poder monstruoso1 sí 
el ciudadall'o no estuviera amparado en ~u liberta·d y existencia y 
contra toda confiscacion de bienes. 

El estado de ,sitio por sus efectos, no crea una dictrudura:. Las 
autoridades politicas se conservan y aun el poder judir-ia·l sigue en el 
libre ejercicio de su jurisdicion ordinaria. 

Las facultades que por él se concedeu al gobieTno federal, no son 
a•quellas f.acwatades eo:;triaord.inarias de las que habla y condena el 
articulo 29 ·de ~a Oonstituc~ón, equiparfodola.s al delito ·de traición á 
la patria, pOT .cruandio. las primeiras, ó ,se.a l'a:s qoo son :consecuencia 
del estado de sitio, aunque depedientes en su ejercicio de la discreción 
y, juicio pToprio de pode1· autorizado para eje1,celas, llevan consigo 
limitaciones expre~as do t1Jem'!Po y ob-jg,ctlo, y tienden á llena:r la su-
prema necessidade de gai,antÍT el ·or:den y Ia p:az .pública; mientras que 
las .segundas, autorizando la, suma del poder. público, dejan á merced 
de los gobiernos ó a la voluntad de las personas, la vida, el -honor y la 
fortuna de los ciudadanos. 

No hay que confundir tampoco el estado de sitio con esas pro-
clamaciones de la ley marcial "que suprime todo derecho civil y polí-
tico y somete leis hombres y fas cosais á 1a voluntad del oomandante 
en jefe d13 un ejer.cito em onernciones de guerra." 

A doutrina que ora se pretende op_pôr ·á nossa justa argumentação 
é a das frtcwZckiides e.xtrrwrdinarias, a dos podeTes plenos, que nenhum 
paiz civilizado póde mais tolerar. 

Estamos longe dois tempos do ékcretum tumuitus dos Romanos! 
O estado de sitio não se confunde com outros estados e:irnepcio-

nad:os, como - suspensão do recurso do hJabeas .. corpus, - o regímen 
da lei marcial, - outorga de fiacufrkuJ.es :extrmo1vl:iJn.arias, - a conw-
cação das mJiJJieriM : . 

'' 'A Constituição Argentina propositalmente se afastou do modelo 
chileno na clausula em que este autoriza · o Congresso a d.ar ao presi-
dente faculdades extraordinarias (art. 36, n. 6); e, logica, no seu 
plano de estabeleceT um governo de poderes bem deliJ!.eados, consi-
gnoU' o art. 29, o qual prohibe, sob as penas de traidor á Patria, que 
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o Poder Legislativo conceda ao presidente faculàJades 6'(1;fraordima1fias, 
nem a summa do Poder Publico, nem submissões, nem supremacias, 
pelas quaes a viela, a honr·a e a fortuna dos argentinos possam quedar 
ao arbitTio do Governo ou de quem quer que seja. Logo, o estado de 
sitio da Constituição não importa na creação de um podeT ah.soluto, 
irresponsavel e illimitado, mas tão sómente augmenta temporaria-
mente as attribuições do Poder Executivo com as absolutamente neces-
sarias ao restabelecimen_to da ordem, da paz ou da segurança alteradas 
ou ameaçadas." - JOAQUIM V. GoNZALEZ, Mtanual de la Oonst. Argen-
tina, pag. 257. 

Depois de estabelecer a distincção entre a suspensão elo habeas-
oorpns, D. decretação da lei marcial e ·o .estado de sitio, mostra o consti-
tucionalista argentino que nenhuma das modalidades do regimen de 
excepção tolera a doutrina <la inesponsabilidade. Nenhuma se con-
funde com o absolutismo, nenhuma vale pelo direito de vida e de 
morte: 

"Segun nuestra Oonstitución el Mtado de s.itio no dá com.o se ha 
creido facultades tan extraordinarias que pongan el honor y la vida 
de los ciudad:anos á mercê de lo.s gobernante.s; respecto de las personas 
las facul tades <lel presidente se lirnitan á arrostar ó trasladar á los 
presuntos culpables." (Pag. 370.) · 

"E' ahsurdo sustentar 1 que a declaração do estado de sitio sus-
pende o imperio da Constituição e dá ao presidente a faculdade , de· 
decretar a lei rn;,arcial. 

Esta faculdade nasce dp estado de guerra e o presidente a exerce, 
em cumprimento <los seus deveres corno chefe das forças da nação. 
Nada tem que ver, porém, com o estadJo rle sitio. 

Este se declara onde q1ier que a especiali51ade das circumstancias 
o exija e não produz outros effeitos sinão suspender as gar-antias con-
stituciona.es emquanto possam affectar a ordem publica. 

A .Zei marcial só impera no theatro mesmo da gnerr-a; só f1Ui 
podem ter log·ar pri'Sões, julgarnjentos e castiqos miJJ,itares cornt'na paisa-
nos (personas civiles) ; e ainda . para que esses processos sej am 
legaes, é mister que os cid:aqfos haijam tomado o caracter de inimigos, 
porque só assim podem ser privados das garantias constitucionaes 
dadas á vi.da, á honr-a e á liberdaide dos cidadãos". (Pag. 37 4.) 

"A proclamação da lei marcial é uma faculdade que nasce do 
estado de guerra que não é um estado con:stitucional. Importa na 
substituição das leis ordinarias pelas leis militaTes; jámai.s nu abso-
'lutisrno ou na d.ictadwra. Ní'j.o é contrai·ia ao espírito republicano par-
que os .fiinccionario'S que a e;xercem são resprm1s;av'eis pelos aibu1~os q?J;e 
commetterem." (Pag. 373.) BARRAQUERO, obra ci,tad.c&; JOAQUIM V. 
GoNZALEZ, na obra citada, pµ.ginas 209 e 270, escreve sobre as funcções 
judiciaes e o poder a '!'espeito rJJas poo~oas durante o e.st-ado de sitio: 
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"243 - FUNCÇÕES JUDICIAES - "Durante esta suspensão 
accrescenta a clausula 2ª do art. 23 - não poderá o Presidente da 
Republica condemnar por si nem applicar penas". Esta clausula con-
corda com o art. 95 que prohibe ao Presidente em todo caso "esquecer 
funcções judiciaes, arrogar-se o conhecimento de causas pendentes ou 
restabelecer as findas". De onde se deve concluir que, por mais amplos 
que sejam os poderes do Presi,dente durante o estado de sitio, não 
póde: 1 º, impedir o funccionamento normal e ordinario dos tribunaes 
de justiça; 2°,. abusar do seu poder excepcional para e:x:ercel-o a:tém 
da necessidade real e verdadeira que .a Constituição presuppõe como 
fundameato para privar momentaneamente os individuos das suas 
garantias. Logo, destas limitações se deprehende que os actos do PTe-
sidente, executados sem obstaculo nem contrape.so d~uante o estado 
de sitio, estão sujeitos á responsabilid'a!d;e pr:.\lo.s'< abusos, ap'lieC'ÍJaàios por 
seu j-uiz competente." 

"244, - PoDER A RESPEITO DE PESS<Ms - Fallando das faculdade;; 
do presidente, segu,ti o artig.o 23, clausul<a 3ª: " 1Em tal caso, limitar-
se-ha o seu poder a respeito das pessoas a prendel·as, ou a removel-as 
de um para outro ponto da N1ação, caso· não prefira sahir para fóra 
do territorio argentino." Quando o presidente haja descoberto e tenha 
a convicção de que determinados indivíduos são culpa·dos como autores 
da perturhação da ordem, .seu poder se reduz a detel-os para serem 
julgados por seu juiz competente e a mudal-01s de rnsidencia, segundo 
as conveniencias <la segurança e da paz publica; mas não póde em 
caso algum julgar e applicar ao delicto uma pena qualificada por 
lei nem outra qual.quer. Reconhecendo a Constituição que as causas 
determinantes desta medida excepcional (a suspensão de garantia 
pessoal contra a pTisão sem -0rdem do juiz) são quasi sempre poli ticas, 
estabeleceu por isso outros limites absoluto,s á arbitrariedade dçi ::i, 
poderes do Governo, assim por exemplo: 1°, a prohibição geral de 
impôr a pena de morte por causas p olíticas ; 2°, a prohibição d~ inves-
tir as pessoas do Poder Executivo ou de qualquer outr·o poder com 
faculdades extraordinarias que ponham á sua mereê a vida, a honra 
oit a foi·tun.a dos a({'ge>ntinos. Assim, pois, si a Constituição dot-Ou o 
Congresso e o presidente do excepcional poder do estado de sitio para 
os casos graves, quiz evitar que o oonvertessem em instrumento de 
tyrannia e O·ppressão." 

Na Italia, a opinião é hoje unanimé contra a jurisdicção dos 
vribiinOJes rn.rilit,ares µo julgamento dos .accus·ados civis. 

As paginas dos classicos e a dos modernos Contuzzi, 11rangio 
Ruiz, Ma.fo<rarua, BanJelletti, Vachel~i,. e tantos outros, condemnar:am 
alli e fulminaram para sempre o~ excessos i).as comrmissõe1s mJÍJli.tares. 

J>or que? Porque a vida não é ittma simpves ga11antia, rn;.as wm 
<Üreito inherente ao horni.em; e é deplo.ravel que -0s deputados da maio-
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ria levem 'ª sua subserviencia ao Governo a·o ponto de confundirem 
as noções .de direito e de garantia, duas cousas inconfundíveis, e de 
negarem a co-responsabilidade ·do chefe do Executivo com os acfJos 
de exe.cu.ção praticados pelos seus agentes dire1ctos ou au:i:iilia11e-s durante 
o sitio, ou por effeito delle. 

Ouçam ainda esses deputado·s o que diz a eloquente e admiravel 
lição de R.A.crOPPI e BRUNELLI : 

"Deve-se por i!sso concluir que os decretos de estado de sitio, com 
os quaes se estenderam os tribunaes militares de guerra a cidadãos 
não pertencentes. ao Exercito, violara:QJ. manifestamente a imperativa 
<lisposiçã0 deste artigo. 

De facto nenhuma lei admitte semelhante extensão ao arbitri-0 
do GoveTno, e não se póde descobrir no breve dispositivo do art. 5° do 
estatuto, pelo qual o Rei deolara a; gwer1'a, um imp!icito poder de 
<lerogar a explicita pTescripção desse mesmo estatuto, segundo o qual 
ninguem póde ser arrebata:do aos juizes que a lei lhe d0stinou. 

Não existe em Italia nenhuma lei preavizando o cidadão que, em 
dadas circumstancias, podeTá vir a ser subtrahido ao magistrado ordi-
nario parn ser submettido a commi·ssões compostas de juízes não te-
chnicos, não :inamovíveis, não constituidos anteriormente á verificaçfoo 
dos factos criminosos, não adstúctos a todas as fórma:s tutelares do 
rit~al ordinaT~o." Paragrappo 791 d.o Oo.mmenfJarrio á Oor1JS.tituição do 
Reino da lú.alia, vol. 3º, Pªff· 575. 

RACIOPI e BRUN'ELLI consubstanciam alli todas as razões que jus-
tificam a excellencia da ju11isi1Ãicção ordinaria e reprovam a exce1pci'o-
nal e, sobretud.o, destas a m,ais odiosa de todas, que é a m,~litar. 

Vejamos agora o que ·di;wm •os autores naci·onaes . 
O Sr. Oampós Salles re~ponde ao famo·so conceito do Sr. Edmundo 

Muniz Baneto, quando comparou este o estado de sitio ·a um enorme 
guindaste, capaz de suspender a propria nação - erro palmar que 
não póde ser justificado, ni'm mesmo ante a·s disposições tyrannicas 
da legislação f.ranceza sobre o si t io. 

O Sr. Campos Sa:lles, qp.ando leAader da maioria no Senado, certa 
vez respondia á disparatada doutrina do Sr. Quintino Bocayuva, para 
quem o estado de sitio valia por um inberregno co1ustitucier1i1al: 

"0 estado de sitio não é interregno constitucional. Ao contrario, 
dentro delle, a acção do E4ecutivo se restringe ás medidas especifi-
cadas na propria 'Oonstitui~ão . Mesmo na constancia do est·a·do de 
sitio, todos os poderes da Republica continuam a fonccionar regular-
mente, ca·da um na esphera de sua competencia, c!llda um mantendo 
a plena sob:eranía ( sic) que lhe é peculiar. 

A Oonstituição republic!llmt-, mais previdente, attribuiu como 
orgãos ao Poder J udiciario os juízes e t ribunaes nella especificados e 
deu-lhes a privativa competencia para o processo ~ julgamento de 
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todos ·Os delictos, excepto sómente os delictos militares, praticados 
por militares, os quaes serão julgiaidos pelo tribunal militar,' cuja 
jurisdicção ficou assim expressamente restringida a estes crimes mili-
tares. 

Ora, uma vez ·estabelecida a:ssim a ©·rganização do Poder J udi-
<Jiario com a expressa designaçã·o dos seu~ orgãos; é manifesto que 
não se póde, sem se ferir a Constituição no que ella tem de mais fun-
damental, que é a organização dos poderes, crear tribunaes militares 
especiaes e com jurisdicção illimitada. 
• o o•••• o• o o••• o•••••• • o o o•• o ••• • ••• o o•• o o• • lo•••"' o o o o o• o••••• o 

Quem eompulsar um pouco a legisfação franceza e tiver algum 
conhecimento da actual organização desse paiz, comprehenderá desde 
logo que nã<o se póde transElantar para o wrpo das nossa,s leis 01,cli-
narias as disposições relativas a_Q est·ado de sitio que alli se encontr am. 

Mas pondere-se agora que a nossa Constituição· é diversa; nella 
além de se excluir peremptoriamente os tribunaes de excepção, oo esta-
belecem as condições do estado de •sitio~ os seus effeitosi a sua natu-
reza, emfim, os seus fundamentos. Logo, não gozamo·s .da mesma liber-
dade concedida ao Parlament.o frap.cez parn legisl aT sobre esta mate-
ria. Ao contTario. as nossas prerogativas encontram o freio posto pela ; 
propria Constituição." - ÜAMPO·S SAtLEs, discm so proferido no· Se· 
nado Federal em 9 de julho de i894. 

Não ha- entre ~»s amigog. do Governo, palavra mais autoúzaüa 
para fulminar o funccionamento da ju·ri9;(Jficção' militar extrao!1'dilnh-
ria com faculdades ' illimitadaS<, c0mo succedeu nos f amosos conselhos 
de guena e nas execuçõeJS summarvas do S(J)beU;i,f}(],. 

Eis 'º que nQs ensina Aristides Minton : 
"Já que alludi a tribunaes marciaes, é justo que faUe mais deti-

damente da lei marcial. 
Esta suspende a lei civil, dentro da zo,tta em que vigo.ra: e os 

triil'>unaea civis são substituido·s então pela regra que ella estabelece. 
O estaido do sitio não é, pois, a lei marcial, porque ,esta importa 

o imperio absoluto da lei militar no estrud0 de guerra, e até onde as 
operações militares e a segurança mesma dos exercitas a reclamar 
em sua applicação as coug.as e pessoas; c?nforme define Alcorta ... 
•o o o o• o o o•• o 0 o • o o•• o o o•• o o o •••o o l o •'•o• • o• o•••••••• o•• ' • o o o •••• o 

A proclamação da lei marcial não significa mais do q,ue substitufr 
a·s lei·s ordinaria:s pelas leis militares, mas nunca o absolutismo, nerp. 
a dictadura. A lei marcial applica-se unicamente no theatro das ope-
rações, onde verdadeiramente campêa a guerra." 

iÜARLos DE ÜARVALHO, escreveRdo 1sohre "o· eJ.slado dlf3!. sitio e· bs 
tribunaes de exd.epção", é de uma logica irrefutavel: 

"Nem es antecedentes historicos do Brazil, nem a doutrina do 
estado de sitio nas republicas americanas, suffraga a p'ossibilidade de 



- 1'90 -

estabelecer, por effeito da suspensão de garantias, tribunaes especiaes 
ou de commissão para o julgamento de crimes de qualquer especie, 
communs, politicos ou militares. , 

O estado de sitio, fictício, civil ou político é uma providencia de 
alta política riJacional, na feliz expressão da lei n. 90, de 1888, da Repu-
blica da Oolumbia; e a creação de jurisdicção extraordinal'Ía, pensa 
com razão E. Brusa0 não é acto de policia; incide na apreciação da 
autoridade judiciaria, orgão tambem da soberania naci:onal. 

Medid•a provisoria, com limite no tempo e no espaço, decTeto de 
effeito passageiro, temporario, o estado de sitio, -só imposto pela lei 
da necessidade, não póde procreaT situações permanentes definitiva~, 
senão irrepaTaveis. 

A execução de servtença penal, quando ieigitimo fosse o julç;.a:merdo 
éte, tribunal de excepçã;o ou especMl, não pode1'ia pretendielJ' o r;anacber 
de facto pr,ov1~orio; salvo o caso ele pena irreparavel a revisão do pro-
cesso proclamaria a impTestabilidade d.a violencia, que afinal nem 
pouparia seu autoT." 

E a applicação da pena de moff'te,, como se fez durante o estado 
de sitio, interroga o orador, é de effeitos provisorios? O mal que 
daquella rnsulta é reparavel? 

O SR. J o Ão VIEIRA o nosso eminente collega no seu Dir.eito rJen'r.ll 
do Exercito e _d_r·mada, - 1 ~98, pag. 63, conclue que : 

"Só EM TEMPü DE GUERRA o paisano deve es~.ar sujlplito á 
lei maq·cial, da.das certas circmmstancias como as previne quer o Oodigo 
da Armada, art. 3° n . 3, q-q.er o projecto de 1890, no n. II do art. 5°, 
seja ou não o paisano co-réo d-o militar." 

E' a mesma doutrina P,o Sr. Ruy Barbosa, nos Actos Inoonsti-
tucionae.s : 

"Tudo o que se permitte ne·stas disposições consiste no maximo 
em " suspender as gamnmas constitwcionJaes por tempo determinado." 

Ora, uma cousa são ganantias consiituciona'es, outra cousa os 
direitos de que essas garantias traduzem, em parte, a condição ae 
segurança, politica ou judictal. Os dire·btos são aspectos, manifestações 
da personalidade humana em sua existencia subjectiva, ou nas suas 
situações de relação com a sociedade ou o·s indivíduos que a compõem. 
As gamntia..s constitucionaes sfritu sensu são as solemnidades itute-
l ares1 de qll'E- ·a lei circumd1a alguns desses direitos contra 019 abuSO•S 
do podeT." 

C otejando os rJJire:itos e as garantva;s cons.'fitudionaes, peculiares 
a alguna delles, o SR. RuY BARBOSA enumera entre os dú1eito>s : 

- A abolição da pena .çle galés e do 1banimento judicial, '(§ 20 do 
art. 72); 

- A abolição da pena de illoTte, (§ 21) . 
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- A irretroactividade da.os leis penaes (§ 15). 
E pondera á pag. 186 : 
"Os nossos proprio·s textos constitucionaes estabelecem:, roam -

fostam a distincção; pois, 1a.o passo que, rubri0a:ndo a secção II do 
tit. IV, o legis.Iado.r constituinte lhe chama. - "Dedal'ação .de di-
reito" -, no art. 80, onde se occupa com as faculdades anormaes 
do Congresso e do Poder Executivo durante o estado ·de sitio, não se 
refere sinão a "garantias constitucionaes". 

A' pag. 190: 
"Üomprehende-se,, pois, que nos caisos de. conflagração social, ou 

perturbação violenta. e .ampla 'da ordem, ellas possam neutrnlizar a 
acção repressiva do poder pub1ico ... Natural era, portanto, que, para 
anomalias rar·as e formidaveis como essas, se considerasse necess·ari~ 
limitar, a bem da ·salvação do Estado, a liberdade individual. 

Mas só a libertdade individual." . 
A pags. 194-6: 
"Em parte nenhuma, portanto (não alludo ás exrepções odiosas 

da caudilhaigem· ·dissemin:a:da sob fórmas constituci-onaes), em parte 
nenhuma o estado de sitio, ainda rnJarciializa1dJo, produz outra coU'sa 
mais do que " 'a mspensão dXJ curso da justiça ordJinatria". 

"Mas ampliar as faculdades legislativas além da região dessas 
garantias, estender essas faculdades aos direitos que não collidem, 
nem podem co1Iidir j amais com os interesses da 0rdem publica, aos 
direitos que não ha meio, em hypothese nenhuma, de servirem como 
arma de inquietação e anarchia, aos direitos cuja possibilidade de 
suppressão seria apenas, fosse em que mãos fos3e, instrumento de 
cobiças e vinganças, de deshumanidades inuteis e crimes perversos -
seria decretar uma constituição como freio ao legislador e ao mesmo 
tempo franquear ao legislador os Tecursos mais Q.ecisivos parn annullar 
essa Constituição." 

Igual é a doutrina expendida pelo Sr. A. MrLTON nas pgs. 157 
e 158 da sua obra cita:da. · 

Accrescé ainda que, "tratando-se de leis de excepção, a interpre-
tação não póde deixar de ser i·estrictiva, como quando se tmta das 
materias penaes. E a materia das limitações ás garantias é restrictiva, 
mais do que qualquer outra." - Majorana - StGJto 11/'assieibio, pag. 84. 

Igual doutrina é ainda a dos mais notaveis publicist a.os america-
nos. RARE escreve no seu Dir.eito Constitucional A.me·ricano: 

"Um official não póde, fia.do exclusivamente na sua po<Sição, 
julgar que isso é uma justificativa bastante para o constrangimento 
ou ca<itigo de um inferior. Elle deve mostrar alguma cou_sa actual ou 
prova.vel que tornasse e exercício da sua autoridade necessario e pro-
prio aos fins do serviço (a bem do ser'7-iço), e que á punição ·não 
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excedeu indevidamente a transgre.ssão. O Chilef Justice Eyr.e, no caso 
Sutton V. J ohnson, disse que, por felicidade do·s que vivem sob uma 
Constituição livre, não ha poder, por mais absoluto que seja, de qu" 
se possa abusar até ás raias da impunidaide." 

Em seguida o orador expõe os ca.sos Wil.sion versus Mackenzíe~ 
Wilkes v. Dinsm.an, e lembra a sentença da Suprema Côrte dos Esta-
dos Unidos no caso Wis.e v. Withers, desenvolvendo a theoria expen-
dida pelos americanos na theoria rlJa resiponsabili'dade dos fiincciorva-
'l'ios pelos actos praticados, responsabilidade que subsiste até mesruo 
sob o regimen da lei marcial. 

Cita ainda a lição de outros. illustres constitucionalistas ameri-
canos e, para concluir esta par_te da sua argumentação, allude ao que 
na Inglaterra succedeu cóm o processo militar em que ·foi accusado, 
em 1798, o rebelde irlandez W olfe Tone. 

Do que é a moralidade de outros povos e o respeito aos direitos 
humanos ·deu mostra o julgamento proferido pela justiça civil, que lá, 
na Inglaterra, o arrebatou á condemnação dos juizes militares, sal-
vando-o com a concessão da ordem de habeas-corpus, do enforcamento 
já decretado pelo tribunal militar. 

E esta é uma das mais eloquentes paginas de DICEY. 
Portanltoi: ,a doutrina 1do·s defensores <lo· Goveimo é ~onJtraria 

á nossa Constituição, a·o 1seu esp.iritó el á sua lett~ra., aos ·d<everes e 
aos direitos do Parlamento, ás conquistas da sciencia jurídica e a tudo 
o que a intelligencia tem estabelecido; ella é apenas uma acc,ommo-
dação para os que servem sómente aos interesses exagerados, incon-
fessaveis e furiosos do parttdarismo sanguinario inconsciente. 

Nos casos dos fuzilameI).to1s do Satellite1, falla a Mensagem 'ora em 
legitima de,f esa., ora. em. e.stado d;e neceissidiarlJe·, como si não fossem 
cousas completamente distinctas. 

O Codigo Penal da Armada, como o Codigo Penal Corumum, 
distinguem de modo completo um caso de justificativa do outro. 
O Cod. Pen. Comm., no art. 33, e o Cod. Penal ·Militar, no ai·t. 27, 
dizem que, para ser o crimf) j~stificado pelo estado de necessidade, é 
necessaria a concorrencia, a coexistencia dos seguintes requisitos: a) 
certeza do mal que se propoz evitar; b) falta absoluta de outro meio 
menos prejudicial ; e) probabilidade da efficacia do meio que í;~ 
empregou. 

Commentando as disposições dos dous codigos, escreve o SR. OscAR 
DE M.rn:imo SOARES, pag. 87 do Commentarío ao Codigo Pemal Com-
mn1n, e pag. 41 do Comme•ntario (};O Oodiigo Pemal M1Jlitar: 

" ·A razão da justificativa da necessidade consiste no facto de ser 
necessario evitar mal maioJ.Y; tal seria,, por exemplo, o concerto de 
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uma rebellião a bordo que tivesse por fim matar o commandante e _ 
cujo exito dependesse da audacia do cabeça. Taes circumstancias que -
rodeiam o facto, ·que o commandante julgue necessario, sem mais 
formalidades, num momento dado e de proprio matar 0 cabeça, man~ 
dado-o vir á -s1ra rpresença, ou indo •ao seu encontr-o. 

Ha mal maiio-r que justifica o acto do commandante,. ·Si elle tinha 
certeza da existencia da conspiração: si o exito desta dependia do 
eabe§a que arrastaria infallivelmente a tripulação si no momento em 
que a sublevação rompesse elle estivesse vivo·; o unico meio era u 
morte poTque no caso de prisão ou de conselho de guerra, a suble-
vação não seria evitada, ficando o commandante sem recursos para 
clebellal-a; a probabiliclacle da efficacia do meio empregado - a moTte 
do cabeça - era evidente, porque fazia abortar a sublevação. 

Eis um caso de necessidade, em que propriamente o comman-
dante não trata de sua legitima defesa, mas de evitar que ficasse o 
navio entregue á guarnição sublevada, além de outras consideTaçõÚ 
que dizem respeito á, _<li-sei plina, etc. 

Si, _porém, o commandante podia contar com parte da guarnição 
em numer o sufficiente para suffocaT a sublevação, ou ao menos para 
effectuar a prisão do cabeça e mantel-o a ferros, a medida extrema 
da morte já constitue excesso, visto como não houve falta absoluta 
de outro meio menos prejudicial. Cessa o estado de necessidade de tão 
extrema me·dida; desapparece a justificativa paTa daT logaT a ·atte-
rmante do §, 6° do art. 42." 

Legitipia defeSfa e e1~taJdo de necessídacle são, entretanto, coUSlas 
abs'olutam&n;te differentes . Mas quer se trate de amparar nesta, ou 
naquella justificativa os crimes do tenente Mello, o esforço é inutil 
e completamente perdido. 

Vejamos a doutrina. 
Assim escreve FRANS VON LrszT : 
"0 acto da extrema necessidade se apresenta como salvaguarda 

de interesses proprios, postos em perigo- immeidiato com lesar interes-
ses lícitos de outrem, e só se distingue da idéa mais ampla da legitima 
defesa em que não se dirige contra um aggressor injusto." -

IMPALLOMENI escreve com grande precisão sobre a distincção a 
' fazer nos oasos de homiciclio, entre a justificativa ela legitirna 'defiesa 

e a do estado de necessidade : 
"No 1es~adio de n·eoessidaifie, assim COlll'O na rt -~·cessidia,de de defesa, 

trata-se ele um facto constituindo o material de um crime, commet-
tido com o fim de conservar um bem jurídico, e a difforença consiste 
em que o facto é determinaido não já por uma aggressão, mas pox 
um perigo sobrevindo das cegas forças da natuTeza, por um accidente, 
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por um infortunio, assim o caso do naufrago que ao outro naufrago 
·arrebata, para salvar-se, a taboa de salvação. Na necessidade de 
defesa o damno é 0ausad:o para ;reagir contra facto um impe·rio.so, no 
eE1lado de necessidade nãü ha reacção defensiva, mas o dir·eito de ou-
trem é 1sacrificado unicamen'te por aquelle ·que trata de tutelar o seu . 
direito proprio." (Os dielictos dont'l'a a pessoa,, § 133 .) 

ZANARDELLI, indicando os caracteres differentes entre ·o estaido de 
necessidcide e a legitima dJefesa, pronuncia-se nos termos seguintes~ 

"N v estado de neicessid!ade o conflicto entre o direito proprici e o 
alheio é creado por um evento fortuito ou por .accidemtes naturaJes, 
enl.quanto a legitima defesa é empregada para repellir uma violencia 
alheia, isto é, uma aggressão." 

ALIMENA, indagando dos "limites e modificaJdores ·d!a vmpwbabi-
lidiade pen1al" e referindo-se á legitima def Ma, illumina a. distincção : 

"A legitima defesa differe do· es.tado d.e nedessidade. A legitima 
defesa nasce de uma aggressão injusta, o que não succede no estado 
de necessidade ; pois, na primeira hypothese, quem aggride é um :réo, 
Bmquanto que, ao contrario, a causa mediata ou immediata do segundo. 
facto é um innocente." · 

ÜESARE 01voL1 - Legitima 1defesa e estado de ·necessidade: 
"Passando a um exame detalhado do n. 3 do art. 49 (do Oodigo 

Penal Italiano) bastará, áce~ca do significado da palavra 'l'l!eces.sriirlJade, 
observar que ella se verifica sempre que o perigo que nos ameaça 
não dependa da pes.soa que 1offendemos, pa1·a salvar-nos. Ao estado 
de necessidade póde, portanto, dar logar não só um naufragici, um 
incendio ou outra cousa semelhan te, como tambem urna aggressão de 
que, par a nos livrarmios, não tivessemo·s outro caminho sinão o 8.e 
sacrificarmos_ um innocente.I' - ·Suppl. á RieviSta Pencúe, vol. [, 
pgs. 237. 

VrnAL - Oours de Droit Criminal, pgs. 316-7. 
"O est:ailo d.e necessid!a,de 1iliffere da :legitima âef Psa . .. em que, 

na legitima defesa, aquelle cujo direito é sacrificado e contra o qual 
o acto delictuoso ou violento é exercido, é o autor qo , perigo que põe 
em l'Ísco o direito que .se tr~ta de conservar e merece, em summa, a 
reacção que elle, com a sua injustiça, determinara; ao passo que, no 
estado de necessidade propri;imente dito, aqueUe cujo direito é sacri-
ficado é um -terceiro innocente, absolutamente extranho á causa que 
ameaça o direito que se quer .salvar... ' · 

.Ao contrario, no estadq ide necessidade, a violencia emprega!da 
por aquelle que quer salvar o seu di11eito fere um innocente que, 8.e 
nenhum mod-o, merecia ser '•assim tratado, porque é 1a:bsolutamente 
extranho ao pHrigo ou á ameaça, não se lhe póde attribuir a pratica 
de nenhuma injlliitiça e é e~n principio tão dig1rn de a:~tenção e ·de 
respeito como o ·self aggressoll'. Na legitima defesa, se tem em presença 
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dous individuas, cuja situação é differente no ponto de vista da 
justiça : o autor de um ataque violent0 e injusto que commetteu um 
acto, illicito, e a victima que, ao defender-se, age pam fazer respeitar 
a justiça e o direito. No estado de necess~dade as duas pes'.Soas cujolll 
direitos estão em conflicto são igualmente dignas, de respeito e 
interesse . . . " 

Feita a distincção, vejam0s agora como se caracterisa a legitima 
defesa. Em face do art. 34; do Oodigo .Penal Oommum, e do art. 28, 
do Oodigo Penal Milita;r, ella requer ·O concm1so, siimultaneo, a 
co-existen eia de quatr0 elemen.tos: 1) aggressão actual ; 2) impossi-
bilidade de prevenir OU obstar a acção, OU de invocar e receber SOC-
COl'rO da autoridade publica; 3) emprego de meios ·adequados pM'a 
evitar . o mal e em proporção , da aggressão; 4) ausencia de provo-
cação 'que occasionasse a aggressão. Falhe um só, e não existe legitima 
defesa. 

Oommentando o artigo do nosso collega, escreve o SR. EsooREL 
- Oodigo Pe'l11al Bmzileiro, 3ª edição, pag. 143: , 

"A aggressão deve ser violenta, com emprego de força ou arma,_ 
O indiv:iduo, portanto, que, recebendo u:ina injuria, ca~umnia ou 

ameaça, fere ou mata o seu adversario, não póde allegaT que o fez 
em legitima defesa." 

No Codigo da Baviera, os Oomrrv.entarios officiaes ensinam que :: 
A definição de legitima defesa su1>põe um perigo actua'l que não 

podia ser previsto. Um pel'Ígo futuro, e contra ·O qual tem sido pos-
sível tomar de antemão precauções, não basta pal'a constituir o itgente 
em estado de legitima defesa. A previsão e o anmmcio do pe~go 
davam logair a ser pedido soccorro á autoridade, no ' sentido de ser 
evitado o ataque. Aquelle que se póde salvar por meio inoffensivo 
não tem o direit0 de recorrel' a um meio ,violento." Apv1d E1so.orel, , 
pags. 143 e 144. "E, si pórle de,sarrr1<ar o s·eu aggressor, não d<yve ferir; 
si pódie CO'YIJ,~er o seu ag(Jiressor, f~rilnrlJD-o, não deve matar." Pag. 143: 
da obra citada. 

Au.MENA - Obra citada - Pags. 45-46, é Çle uma precisão inex-
cedivel: , 1 , , 

"O primeiro elemento é a aggres'Sif;o ou a vio'le.1vc1;a 'ad.tual. 
O conceito d.a actualid.arl;e é essencial. para a existencia da ~eg~-

tima def esia. , 
De facto, si a legitima defesa tem o escopo de ,impedir qw.e ai 

violencia se realize e attinja o seu effoito, é natural que ella não possa 
ter Jogar antes de começada a violencia, nem depois de consumrriaaa. 

A defesa, por sua propria essencia, não, deve verificar-'se durante 
a imminencia do perigo; nem antes nem iJJepoi'S': Pericu~umJ presens,, 
diziam os .antigos." , 

N o easo do Satellite, si não é possível justificar ,a legitima defesa,. 



-196-

muito menos ainda se póde invocar o estado de necessidade. O tenente 
Mello não allega ter sacrifica·do innocentes; não allega a superve-
niencia <le uma circumstancia que resultasse do desencadeamento das 
forças cegas da natureza ; não allega o surto de um evento fortuito. 

Quanto á legitima defesa, onde está a aggressão actual? A men-
sagem presidencial diz que os infelizes sacrificados pelo tenente Mello 
tinham desde que partiram do Rio co.meçwrl;o a entriar em franca 
con.sp-iração (riso) ; o Deputado Maximiliano diz que elles se arma-
r am com canecas quebradas. . . (Riso.) O tenente Mello pôde prender 
e fuzilar, mas não pôde tomar as canecas! (Riso.) 

O que resulta da exposição é que as arma·s foram tomadas, si é 
que estas existiam, o que se affigura impossível e ·inacredit.a.vel. Onde 
está, pois, a aggressão actual? 

O .orado-r desenV'olve 1aiinda outras considerações, mostrando que 
não ha absolutamente justificativa alguma de legitima defesa ou do 
estado de necessidade para os monstruosos crimes da ilha das Cobras, 
do Satenite e do Santo Antonio do Madeira, terminando ahi a expo-
sição doutrinaria do seu discurso. 

No caso do Sateblite, daqui partido a 25 de dezembro; diz a Men-
sagem que logo no dia immediato se manifestaram signaes de perigo 
para o commandante da força. I sto não é verdade, porque, do con-
trario, elle teria regressad~ ao Rio e não seguido até Pernambuco. 

Não é exacto, tampouco, que existissem armas a bordo. E' uma 
mentira; nem armas de fqgo,. nem machadinhas. Si is8o não fosse 
uma mentiTa, as providencias teriam sido dadas na Bahia, onde o 
navio tocou. 

Ahi podia o tenente Mello ter invocado o soccorro da autoridade. 
Ainda mais: no Recife o commandante recebeu reforços, que não se 
sabe de quantas praças foram, porque o governo, zombando do Parla-
mento e da opinião, nada quiz informar até agora a esse respeito. 
O:rn falla o Governo em 40Q·, ora em 400 e bainJtos destenados, como si 
a vida dos cidadãos pudess,e estar sujeita a essa formula de anony-
mato, ou si os no·ssos .semelhanite'S fossem eguaes a carneiro·s, porcos 
ou cabritos! 

O Senador Urbano Sap.tos disse que o tenent,e Mello embarcou 
com 50 homens. 

Em 31 de dezembro o t\')nente Mello recebeu no Recife um reforço 
de 40 praças, sob o commaiJ.dO ào sargento Dantas. 

Dado que fossem 28, ~egundo o aparte do Sr. Arthur Lemos, 
ainda assim teria o tenente Mello 78 praças. Sommados esses soldados 
aos officiaes, eram 80 e tap.tos homens armados contra 300 infelizes 
desterrados. 

Si assim era, como esperou o tenente Mello a sahida do Recife 
para iniciar o período das \')Xecuções? 
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Si os desterrados eram 400 f éras, como nã:o vingaram nenhum 
dos seus companheiros succumbidos ás descargas da fuzilariaª 

Ha circumstancias ainda mais graves, que precisam ser denun-
ciadas ao paiz: os fuzilamentos não se fizeram de uma só vez! Reco-
lhidas ás carvoeiras d-os navios, atadas e algemadas ais victimas, tro-
pegas e sem!-mortas pela inanição, eram levadas, alta noite, para o 
convés, onde se davam as execuções. O sargento Dantas, ás ordens 
do tenente Mello, dirigia os fuzilamentos. O mestre de bordo, que era 
o canasco, ia buscar nas carvoeiras os infelizes que deviam ser assas-
sinados. 

Tropegos, s·offrendü a injuria de bofetadas e ponta-pés, foram 
executados durante noites diversas. 

Que legitima defesa é essa a que o Governo se refere? Que legi-
tima defesa é essa que permitte o funccionamento de um conselho de 
guerra com todJas as forrnJdlidades legac1S? 

O Governo recusa-se a prestar informações, porque estas só podem 
compromettel-o. · 

Não quer o inquerito, porque recej.a a luz e o depoimento elo 
commissario e dos inferiores que ·se despediram no porto de Manáos, 
horroriza,dos deante de tamanha crueldade e covardia! 

A maioria não que·r apurar isso; -0 Governo es.conde os factos, 
recusando as informações. 

Essa legitima defesa 'é um.a far<_!a e uma mentira, porque, ainda 
no dia 6 de janeiro, no porto de S. Luiz do Maranhão, foram atirados 
ao mar os corpos de mais d,Qus desgraçados! ( S~mJSaçcio.) 

Os banhos eram dados nos presos inundando-se os pOTões ! Che-
garam t-Odo:S doentes e alquebrados - razão pela qual foram muitos 
recu:sado.s quando ·o Governo quiz repartil-os, como escravos, ao·s se-
ringueiros do Amazonas ! 

Esses ,a.ssassinios, acobertados pelo Governo, não podi·am ficar 
·sem um protesto solemne e imperecível nos Anrvaes. do Parlamento, 
porque os executores desses crimes foram interpretes fieis da vontade 
do Governo da Republica, do qual é possível que recebessem até instru-
cções immediatas. ' 

O orador ha de divulgar pelo mundo inteiro a narTativa desses 
crimes infames e monstruosos; mas, antes, quer appellar para a 
Oamara, para que esta vote o seu requerimento de informações ü' 
adie por algum tempo o julgamento final deste caso. 

Sobre os barbares crimes da ilha da·s Cobras, tem o orador do-
c~mentos que provam a protecção dispens·ada pelo Governo aos assas-
smos. 

Lê diversos trechos do EstadJo de S. P.av,lo e de outros jornaes e 
cita varios factos, desde a intimidade do commandante Marques da 
Rocha em palacio, até á formação illegal do conselho de guerra, com 
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juizes escolhidos ·a de.do pelo Governo, e a dea:pronum.cia . do co-réo 
Agnello de Azevedo· Mesquita, pelo ajudante geral, chefe do estado-
m.aior, quando o conselho de investigação o havia declarado criminoso! 

Ra• oito mezes que João Oanclido se acha em rigorosa íncommu-
nicabilidade .. . Qual a medida de segurança que autoriza esse atten-
fado? 

O depoimento do cor.:neteiro O.liv-eira .revelou factos que causam 
assombro : o pão e a agua fo.ram su.bstituidos pela CFeolina e o acido 
phenico ! 

Esses crimes resultaram do accôrdo entre o Presidente da Rep11-
blica e o commandante Marques da Rocha, seu amigo dilecto e seu 
·commensal ! 

Os protestos da imprensa estrangeira são uma vergonha e uma 
:nodoa para a nossa civ:iliza_ção. 

Nada conseguirá suffocar o grito de indigµaçã0 que essas tor-
Jlezas provocam . 

. Já não é só sobre -o.s civis que se exerce a dureza da tyrarrnnia 
.militar; ella se exerc.e tambem sobre os marinheiros e os ·soldados. 
Foi" essa uma das prophecias do civilismo. 

As lanças levantam os tyrannos, as .lanças os abatem; mas, no 
meio ·do rufar dos tamboTes, ha. sempre, para ser ouvida, a voz d.os 
advogados ela lei, a voz d~s consciencias que .não se vendem, dos que 
não se deixam prostituir I\ª política! 

O exilio e a morte n~o aterrorizam a.s almas educa·da-s no amor 
·pela liberdade. 

O .orador revolta-se pom o sacrifici0. dos anonymo.s e odeia a 
-covardia das execuções militarns. ' . 

Os pequenos e o·s hm;nildes sabem. accender colel'as sag:uadas no 
:seu coracão. 

Dante, procurando np Inferno o mais abjecto logar em que 
pudesse collocar as prostitutas ·da bajulação, misturou, no fulgor do 
canto XVII, as michelas i9 os aduladores. 

Mais alto que esse desi:irezo, ha de fallar o odio e o nojo ·do oradm 
por todos os violadores da vida humana, 'Pelos ·aiss.assinos do SatelUte, 
da ilha das Cobras e de Santo Antonio do MadtJira. 

Esse grito de colera, que o 01·ador eleva da tribuna, ha de ficar 
vibrando, emquanto as pro-stitutas de tod0s ·OS tempos entoa,m louvores 
aos . Governos e ás dynastiais reinantes e re;petem, como Thais, no 
-poema de Dante : 

"Anzi meravigUose." 
(Palmas e applwusos prolon,gados. O 01,ailor é felicitado e abra-

,çado.) 
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CONGRESSO JUHIDICO BRASIL,EIRO (1908) 

THESE DE DIREITO CON•STITUCIONAL 
1 

2 

A invi:olabi li:d a:de consagiràda no art. 19 da ·Constituição .F ederal é com'P·ative! 
com os princi1pios basiicos do regimen repub.l~cano? 

Na hy.pothese da segunda aHnea do artigo 20 da ·uonstituição Federal, as 
C'amaras exercitam uma ú'uncção meramente polllt!ca ·Oll estão a dstrtctas â:s 
provas dos autos? 

ü Vice-'Presi'<fonte da Republica, como !Presidente do Senado, tambem gosa 
de immunidades paTlamentares? 

a) 10ommentando o ,citado artl.go 19 da Constituição Federal, ·dá'l o Dr. ·J .oão 
Barbalho ·que nada ha .mais estranho do .que ex-istirem ffnvioltvveis numa re'-
publica, ·e aiccrescenta: 

.ccNão ha fundamento nem necessi.da·de ·dessa eXlcepção aiberta ·em favor da·s 
pessoas dos parlamentrures. 

Já ·não estamos .mais em tempos ·em .que um .ahefe de Esta·d-0, um 'J·ay.me rv.r, 
quand·o ·se irritava com a opposição, fazia prend·er os memhros· d·o .parhLme.nt-0 
que o .contrariavam, ·e, com a organização consti1;u;cional que t emos, ruals ha 
que recei:ar das 'C'31maras o .Piresidente ·da R epuMka, do .qu.e eHas ' delle, dada 
a faculdad·e, .que ficou caibendo ·â. dos Deputados, de o suspenaer por uwa sim-
ples m81ior!a de votos, ·Con.form·e o arUgo 5 3 § uni:co. » Data v.enia, a ·Critica 
absatutamente não ·procede, porquanto não se trata de um privilegio ·pessoa:! 
e Eim funccional, ·a ·disposição incri.minada não· t eve o intuito de ,garantir uni-
camente .a incolumid,ade individua l do representante, ·e stm o livre exerc'icio de 
um ·dos .or.gãos de sober.a:ni'a n 31cional - o •Poder. L egislativ o - ·e~er.cido .que 
iPôde ser ,p·erturbado não sómente pelo •Executivo,, como tamlbem ipelo Judicia-
ria. 

As immun·i·d·ades, ·doutrina J...aband, não 1são direitos 'Pessoaee dos membros 
do Reichstag, ma!S 'Princip-alment e .de .direito penal e de processo, f undados sobre 
motivos pollticos e ·de direito ,publico, pertencem ao corpo. Inteiro p-arlamenta:r, 
(X)nstituem uma garantia da ú'uncção vublica. ' 

.ccNo es simplesmente e! 1privHegio ·de cada miembro 6 die s·us cons•tituyenteB, 
diz Nicolau Ca1vo, sino tambien e! pri>"ileglo de la Camara. 'n• 

A inviolabfrlidade que co'bre o,s .mem'hTos d·a's Camaras, ensina t ambem 
Pieiire, não ~ um J>rivi1Je.g.io creado em favor de uma 1catego1ria de indi·viduos: 

Relaterlo 
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-O uma medida de ordem puhllica decretaida para põr o Poder L egislativo acima 
dos ataques do Poder Executivo. 

N-0s grandes confüictos .poliücos, :um IGcrverno ameaça;d10 poderia ser, levado 
a se servir da Justiça ·em proveito da 1sua defesa ou d·os seus odios. 

E' 1indispens1wel q ue o ·exerci.cio do mwndato conferLd1o· pelo) paiZ não QJOSsa 
ser su.spenso sem uma d·ecisão formal dos representantes da paiz. 

A calma <>bservação dos factos sociaes· não permitte pairtilhar do 1l'pti-
mismo com que o iLlustre commentador ·do nosso pacto federa.1 considera im· 
_possivel .a praüca dos pr.Qlcessos. eNminatoa·io:s d:e uim Jay;rne VI; pel!o conüa-
rio, se me afigura censuravel ·imprud·encia des.pojar o Pod·er iLegislativo da ai· · 
ludida garantia d'unccional, e isto justament e no. mo·mento em que esse P<>der 
atrevessa wm periodo d:e crise, t em diminuido <> seu presügi·o no sentimento po-
pulwr, ao passo •que ·em todos •os pai•zes ganha for.ça e vigor <> !Poder E>irecutivo, 
encontrando-se .até na, Iiherrima Inglaterra incontestav·eis symptomas do. que 
entre nós se chamou n;<> antigo r.eg'imen - <> poder pessoal. 

Entre nós, o processo de investidura do IChef·e do IP.oder Executivo é in-
teiramente identico. •ao d<> P<>der Legislativo, a·mbos ·ema:nam d o suf·~ragio directo 
da Nação, ·e assim,. dado ·O c<>n:ffü.cto entre enes•, 1póde d'altar ao segiundo a s·ym-
pathia publica, o ap-0io de um desses · iorresistiv.eis movimentos PO'Pulares que 
tornam impossiveis as violencias da força. 

Não privemos o 'Poder Leg1slativo d·a sua unka arma d'Cfensiva - a im-
rrnunidade. 

* 
b) i:No parecer n. 21, de 1891, sustentou a iC'ommi'ssão de Constitulçãp, 'Le-

,gislação e Justi(}a da iCamara dos Deputadoo que 'ª mesma Camara não podia 
!Prescindir do exame e apreciação dos .documentos, in1querito ou out.ro qualquer 
genei:o de provas em que 'PrJtenda ba·sear-se o miruisterio pu'bli'co ou a parte 
-offendi'da, para !Processar qua1f!uer de seus membros, a;fim de poder pronunci:ar-
:se, .com •conhecimen to de O!l'Usa, sobre a procedencia do pedido de ftilcença, de 
que trata o •Citado art. 20 da !Constituição e •C<>nced·el-·a ou negai-a . 

.AJpprova;do est e pa·reoer,. firmou-se ·neste sentido a doutrina, que se encon-
tra .reproduzida nos pareceres da mesma 1C'omm!ssão: n. 164, t ambem de 18Ql; 
n. 617, de 189·6;·e n. 11, de 1904; e nos !Pareceres: das Cpmmissões· reunidas 
de Constituição,, Pod·eres e Dip,lomacia e de L egis.Jaçã-0 e 'Jus tiça , do Senado, 
n. 203,. de 1893, e da primeira, sem numero e datado de 20 de D ezembro de 
190~ . ·Como relato.r do parecer n . 18, de 1904, disse o deputado .AJrthur L emos: 

ccConhecendo do pedido do~ autor!..sação para pr<>cesso d·e um de seus mem-
bros, a 1Camara prünuncia-se evidentemente com-0 enUdade po.Jitica; mas., pa.re 
que o possa fazer, com p rudept e airbitrfo, .Para decLdi.r si se . trata ou não de 
crimes imaginairios, se o .pro.cesso .corres.ponde ou não a verdadeira ou fa.Js:!. 
imputaçãG <'!e um delicto,. se t;trti<ftclosamente se pretende ou não a tacar a in-

·tegridade do Poder L egrslatLvo, necessario lhe é proceder, não com a techniéa 
esmerifülrudora de juizes adstrictosi a estreitas extgendas leg.aes, mas, 'ªº menos, 

-com o slrrrnples •ra!Ciocinio de h qmens para quem não bastam, em materia de tan-
ta gravi.dad·e,. as meroo a!llegações de quem .quer que seja. Assim, a par da 
f uncção meramente poliUca, 1í e.amara incumbe, pa rece-nos , •certo ex;ame ·do Pl'-
diido e das peças que o justiiflquem sem que isto implique usur.pação de á'unc-
cões judici·aes e necessidade de conhecimento de todos <>s elementos ·probato-
l!'i<>s da acção .'' 

Fimdamentand<> o seu voto ;v;encido, sustentou o 1Sr. E'stevão Lobo que o 
art. 20 da Constituição Federal attrdbue 1í r espectiva •Camara a ampla facul-
dade de apreciair de m ctr11tis o ,pedido de licença que se 1he soJl.cita; e tanto 

':i!sro é assim, que, quaindo a ·Caimara nega a •Hcen.ça, impõe perpetu·o sUenlC'io ao 
vrocesso, caincella inteiramente o crime . 
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Quaia,to a esta ultima a1'!firmacão, parece-me que o meu illustrado a1mlgõ 
está inteiramente equivocado; a ·denegação ·dai 1icença não impõe perpetuo si-
lencio ao processo, ne.m cance!Ja o crime ; impede aipenas o p.rosegu1ment0 da 
acção ·em.quanto existl,t. a immunida;de . 

T-erminado, porém, o man<lato, continúa o processo, nã-0 ;pod·endo 1ser invo-
cada a .ptescripção em 'Virtud1e ·do pl'inci1pio - oont'l"a non valenf!em agere non 
-0wrrit presC"rivtio. 

Mas, ·consildero tambem ampla a fruculdade polit1ca das du·as casas do 
Pa·rlamento, de conhe'c·er ou negar a licença, examinando o processo unicamente 
prura a verificação ·de não ser fantastica a a;ccusação, mas, 1sem estarem adstri-
ctas •ás prov.as ·dos autos, porquanto , mesmo uroV'ada a existencia do de'licto, 
podem ·entendfü que tê P•reliufücial ao interesse ,pubJi.co o aifastannento do re-
pres,entante, .negando por esse motivo a licença. 

o) As immunidades foTam taxat>vame·nte .conforidas pe)la ·Constituição Fe-
dera.1 aos De1;rnta:dos e 18'enad1o:res, e, ·não sendo admiss1vel na ·e&pecie a inter-
pretação extens·rv·a e •ainda meno.s a ·applúcação &o methodo analogico, 'lé ·claro 
que ellas não podem rubr anger o 'Vice-Presidente da Republica, que; embora 
p·resida ás sessões do .Senad·o, n ãio 'é membro do P.ar1amento. 

<ciO Vi!ce-Presidente dos EstaJdos Unidos, dizi Wilson, ê o pr.esiciente do 
Senado; todavia, não é membro -elo .SenaJdo, sim.p1esmente preside às suas ses-
s0es - he simply presides over its sessions. » 

:Mas, sen do esta furucção presid-encial «dl'!stin ruda urulcamente a evitar no 
Senado, C'amara dos Estados, assembléa onde se reunem os embaixa,dores dos 
varias :membros da federação, a diminuição dos votos d·e um só dos Estados, 
não é menos intuiti'vo que esse d·og'ffia •constitucional tambem deve t er ,u ma ga-
rantiit, não podendo o Vi.ceJfresid•ente ser a 1·bitrariamente· priv>ado da presi-
<fonci·a do Senaido, ,sem a aufü.encLa deste . 

Nem se comprehende que o successor eventua l ·d!) ·Presidente da 'Republica 
níio gose de uma immunidade ·especial que o ponha a salv-0 de um acto !Violento 
<les:lii<rmd© a a'faistal-o 1cfo GoiV'erno. 

•Comrpre'hendcmdo a ne·cesstdade d1essa .ga~anrtia, o senador Laruro tSodiré aJ;i·re-
'Sentou, em seSt;;ão de 1·2 de aigosto .de 1:89.S, um pl';ojecto úornam.d·o ·eX)tensivas 
ao V'ice-PresWente da 1Rie1rn11blica a.s düsvo·sições dais leiJs ns. 2·7, ·de 7 ide da-
netro de 1892, e n. 30, d-0 mesmo me.z e .anno, o qua l, t endo sido aip'prova;do 
sem dielbate ·em ·ses\São ·die 28 de :setemhro fo i r·emetticlo á Commissão de 1Consti-
'tuição e ,PodieT<es, ond·e ,fo.i ultimamente distrfüuido ao 1Semi.c101· Muniz 'Fretre . 

O a.Jhudildo iproj ecto é por demais la•coni:co, e n em sem possive1 ab1rltnger 
nas mesma:s disposições dous funccionarlos que no·rmrulmente ,exe~cem ' attri.bui-
ções tíl'.o divers,as ; mas •O esl;\encial é . offer·ecer uma base, ou antes, Ul!Il ' pl'etext-0 
1mra ser o assumvto amplamente d i·s·cutido, sendo concedid:o ao Vice-P1rrsicient(• 
uma lmmunidade especloal. 

CONCLUSÕES ! 

1.•, A inviolahllitdaid·e consagrada no a,rt. .19 da Ccmstituiçíl'.-0 F ed e'l'!lll não 
est abelece um prlvilegi-0 .exdusivaroente .pessoa1l, é so·br·etudo uma garantia 
funccionail, pertence a todo o ·Corp o parl!amentar . 

Conseguintemente,. é 1perfeitamente coompativel com 9s princípios ba.slccs 
do regimen ,l'epublic'ano. 

2.•, .Na il1yqiothes0 da segunda ·alínea do· art. 20, da <Constiitu ição 1Fed•er.a1, 
as Can;aras exe.rcltam uma •funccão meraimenta po.Jitlca, não ·estã·o adstrictas ás 
p·rovas elos autos, teem a mais ampla liberdade •para resol1ver sobre a ·concessão 
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da llcença, apreciando a (}pportunldade do afastamento d9 representante d•a 
Nação. 

3.•, Não sen<do m·embro do Senado, o :v.ic·e~Pnesidente da Republka ni!.o g·osa 
de .i:mmunLdades p&r1a1menta1\~!0'. 

E' urgente a decretação de uma lei concedendo-lhe immunidades especiaea. 

(Rel·a.tor DR. A. º · VIVEIROS DE CASTRO). 

O Sr. João Luiz Alves (1) - Diz o OTador estar <le ·accõrdo ,com as 
conclusões do relator, quanto 'á.s theses 1• e '2", 1pelo •motivo. q•ue d-a1iâ. A Jel 
ordinaria não pód·e .crear .im•munidades par·a o \Sr. Presidente da RepubUca. 
Diverge qu·anto á.s •conclusões da these 3". na primeira parte. O priv.Uegio da 
Gamara dos Deputados .para as 1eis de d'orça e ·outras deve ser mantf.do, oon-
tinuando com a Camara dos Deputados. IDiveTge tam~·em quanto 'â these 4•. 
Pensa que os trat!l!dos e conv.enções não ·podem ser ·cons~derad.os oomo l!iCtos 
exclusivos do Poder Executivo, ,porque esses .actos podem alterar -as ]eis do 
J>aiz, como as criminaes, etc. ·Deve a sua approvação ser .confiada aos dous 
rnmos do [poder Legl·s'1ativ-0. 'Ü art . 18 da Constituição é claro ·em im,pedir que 
a ·Gamara e o 1Senwdo funccionem conjunctam.ente, em Congresso. 

Mand·a.nâ as .suas emendas :ás ·conclusões do relator. 
Antes de deiJGar a tribuna, deve decla ra r a S. Ex. e ao Congresso que 

.tuJ.ga que o art. 6° da C'onstituição não p·recisa ser regulamentado, Defln!.r 
a competencia do 'Poder Executivo para intervir é tornar a Joi casuística. 
Pensa que no interv•a!J.o d.as sessões legislativas nã·o ha ma!! ·em o 'Pooer Exe-
cutivo intervir. 

1No interva!lo das sessões s~o precisos, •pelo menos, 30 dias para a re·u.uião do 
Congresso e o caso p6de não riermittir. Jusüffoo·u .a seu voto. Faz votos 'Para 
que as deliberações deste ·Cong re·sso seiiam e1'ficazes e <l•e provei.to. 

O orador envia •â Me.sa as seguintes 

EMENDAS - Substituam-se as conc!Jusões do Sr . Dr. Viveiros de .Castro, 
nas theses que menciono, pelas seguintes: 

These 2• Ta-es immunidflide.9 não lhe perdem ser conced'f:das por lei ordl-
nada. 

These 3° Deve ser mantida a iniclattva da <Camara dos Deputados nas 
materias de qu·e trata o questiona.rio. 

'These 4ª - 1) Os ajustes, convenções e tra,trudos 1nternaclonaes deV'eim ser 
submettMos â 'approvação do qongresso e não sómente ·â <lo Senado; 

,2) Esses actos d·evem ser examina-dos separa.damente pela Camara e pel•o 
Sena.do. 

1Sala das se.ssõ.es, 2.1 de ag.at:jto d·e 1·908. - João· Lwfz Alves. 

O SR. PRESIDIENTE - Est~o encerra!d-0s os tr·abalhos. iContlnu!l!râ amanhã 
a dLscussão das thes·es, ficando inscri~tos os IS·rs. Drs. Co·el·ho e ·cam;pos, :Isatas 
a.e IMello e Consel1heiro Coelho Rodrigues . 

O Sr. Coelho e Campo<s (.2) - Acha-se, em gie1'al, de accôrdo .com a·s 
<lOnclusões do Hlustrado relator ~s suas theses, divel'l!indo sómente de durus, de 

(1) Se!ssão de 20 de wgo.st\l de 1908. 
12) Sessã.o de 22 de agootq d~ 1908. 
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que vae tl'atair, conduzind·o, quanto passivei, as suas razões no 1curto prazo da 
d.iscussil'.o . 

(Lê as duas theses e suas conolusões e decl1tr11. dissentir da solução dada a 
3• tihese, e quanto á 4• .l<imLta•se a mo•d<id'.i<cal-a por outra modalid·ad·e. 

iNão ê questão nova a de que se trata .. J:l., .ae tempo, debatem-n'a publicis· 
tas ·argentinos 1em radical diver0genda, entenden<d!o uns que não clJependem de ap-
provação do <Congr·esoo a dec1ruração do ·estado de sit.io pe.J.o Pod•er JTixecut1irvo 
nron 1os aictos ·por e).le em 1consequ·enc"ia 1praticad~s, opinrundo outros po1r ·MS•a ·rup-
pmv·ação, em um e outro caso. 

Jllntre nós não se questiona s·obre a approvação d<o estado· de sitio, mas 
sómente sc;br.e si os actos pr·ati-cado.s estão sujeitos, ou não, á aopprovação 'do 
Coug:ve_sso. 

Os .que se decidem pela negati•v·a, al!egam : 1°, que os .actos de um :i:ioder 
não dependem, ·pa;ra que subsistam, de approvação de outro poder; 2°, que essa 
approvação, si houver, ·cercea,rá fwncções de outros po<leres; 3°, que rege o caso 
o .a;rt. 80, ~' 3° da Constituição, ,que não faUa de 1approvação, mas sómente 
de um relatori•o motivado das medidas de excepção, ioga que esteja 1r.eunt do o 
congresso. 

f.Proced.e o prlmei.ro argumento, si se trata de wct-0s 1origina1•ios dresse po-
der, 1que não 1Poc'Lem se·r alterrudos ou cU<murado·s por .au<t1i:o poder. 

A:ss.im, si ·O :p.oder .JU<d.kiario .não applica uma lei, por inconsti tu C!io nal, nem 
por i.sso a nul<Hfica, ou revoga, O Congresso não pôde rev-0.gar directam·ente 
actos de funcçã-0 originaria do iPod.er Executivo. Quando, porém, diz 1P-0meroy 
e com elle outros pubüclstas, o acto: procede de uma autorisação ,ean delegação 
legislativa, pó-de deHe conhecer -0 Crong.resso, aJ.teral-o ou nurlli<fical-o, e .para 
isto o ·:Poder ExecutLvo o submette ·á sua aprectação. 

O criterio, 1pois, par.a que um acto ex·ecuti-vo independa, ou dependa de 
approvaçã-0 .J.egislativa, c·onstste em sa'beT si elJ.e foi praticado no exe!\C1mo de 
lf.uncção ori.ginaria, ou não; s i •o 'Po.der Executivo exer·ceu a funcçiLo ·por di-
reito 0proprio, ou niLo . A\Ss·im t !1>nllbem , sempre que 1é exigida a approvação do 
Congresso -0u que o Poder E.X'ecutivo lhe dê conhecimento do acto, que prat i-
cou, é que a .funcção nã·o é exe!\crda •por di.reito •pr.op.rio, não é orLginarLa sua. 

Ora, a C'onsUtuição, art. 34, n. 21, sujeita á a ppro•vação do Congresso o 
estado de sitio d eclarad-0 p elo IP.oder mxecutivo; o a1·t. 80, '1§ 3~, .füspõe que, 
muni.do o Congresso, -0 ,Poder :ExecuUv.o lhe re1ate, motivando·, as medidas · de 
excepção; •consequentemente a declaração do sitio pelo Poder ·Executivo não 
é f.urrcção originaria, ·é um a <funcção sUJbsidia.ria, ·ou s11p.pletiva, ou antes uma 
delegação que faz -a Con•stituiçã-0 d·e uma funcçã·o legislativa a·d re;fere11x:Lum do 
Congresso. E funcção legislativa não pó.de deixar die ser a «J.eclaração do e s· 
twdo de sitio, pot'que suspencle·r garantias é suspender a lei, e a lei só pôde ser 
suS1pens·a por outra lei. 

:Dahi ·V·eim que div.ers-amente do .que succeide quant-0 aos mais actos do 
Poder EX!ecutivo, deve eHe dar conhecirrnento motivado ao Congresoo das me-
didas d•e excepção aJdoptadas n-0 estado a.e sIUo. 

Será isto uma simp1es iforma!Ldade tabe).l<iôa, sem alcance· jurídico? Ger·· 
tamente não; ·e rpr-0va é que r ece'bJ.da a mensagem do Presidente da iRepubUca 
- as mesas do C'D'!1gress.a não a mandam ardhivar, e antes a enviam ás Com-
missõ·es res•pectivais, e estas ou não tee.m por justif icados ·os factos e -01pinam 
pela r<.Jsponsab'llidade legal, o .que importa a não ai]Jprovação ; ou se não lha 
•base para a res')JonsabHidrude é q ue se conformam com os ·act-O's e, .portanto, os 
approv;am. 

Essa a.pproovaçãc; poderia ser tacita, ·e tanto 'lmst.vria; mas a. 1pratica tem 
adaptado a appr.ovação positiva •ou expressa, d'und·ando-se em razões de ordem 
juridica e 1poJ.itica, não só por se tratar d e act-0s da funoção não -0riginairia 
do Poder Executivo, sinão como medida pol.itica, rumparand.o a autoridade, que 
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estabelece a ordem, ccmtra as investidas •e denunctas poss!veis e quant&s ali-
cantinas d-0s elementos pertu.r·badores. 

Allega-se que ·essa approvaçfüo restrLnge e cerceia a !f•uncção d.o Poder .Ju-
d1ciario. Não lê como •esse cerceamento. O !Congr.esso só pôde conhecer dos 
faictos {!e sua •oompetencia: não 'Pôde ir al'ém. A sua c;ompetencia e a do !Poder 
.Judiciari-0 estão discriminadros na Oonstituição e na lei de r.esponsabiH<lrude do 
Presid ente da Republica: 'ªº Senado •compete julgar os 'crim.es políticos ou 
de responsabi!i<lrude; ai.o Supr·emo Tri·bunal ::F.ederaI os crimes communs; em 
qualquer ·dos .casos dependendo -0 rproseguimento do processo de ·que a C&mara 
dos .Deputados declare procedente a .accusação. 

iNão precisa dizer que IDP•Pl'OVando act-0s da competencia do .Senado -
o .Ccmg;r.es'S-O não 1nvad.e f·urncçã-0 de out:ro poder. 1Si nos .c1'imes ·c.amm.uns •d.c-
penda 'ª acção judiciaria de que a .Camara declare .procedente a iaccusação, é 
isto por força da Constituição e não por dfeito de approvação do Congresso. 
Quanto ~s gar antias inldividuaes, é sempre ·livre a rucção ido Poder .Judiciario, 
Jogo que esteja susi)enso o estrudo d·e siti•o, sej a qual d'ô·r o :voto dl() ICongr.esso. 
E' ·exemplo e regra no direito americano o caso de Mi'linghan, na Indiana, 
on<l•e suspenso o habeas-corpus, pr.eso Mi•linghan ·e .condemnrudo á morte por 
um tribunal milita r - ifoi annuUado o julgamento pela 1Cõrte 1Suiprema, por 
.inconstitucional e illegitimo o tribunal, j'á quando os actos !dJo ,Pod·er ExecuHvo 
.~ubmettid·os .ao 'C'ong.resso. 

<Não :Ji.a, 1po•rtanto, o pretendido cer.ceame.nto de funcção judiciaria ~ela 

aipprovação dos actos do 1sitio pelo 1Cong;ress1>. 
Afinal, o argumento do art. 180 § 3° .da Constituição, não rfailla de aP-

provaçã:0, mas sómente d o rconhecimento motiv·ado d rud·o ao Congresso . 
.Já disse para que esse conhecimento motivado, com ·e1J.e se rprete'l'lde a r·tiS-

ponsabil1dade legal, 'º que impor1ta a não ·appr.ovação ; se nãio 11a a 11,esponsabili-
dade, 'é •QUe com el1e se ·conforma :O Congresso, e, portanto, os rupprova; ·approva-
ção t acita, ou mesmo expressa, como geralmente 1se pratica. 

tAssim tem sido entendido o dis·positi'v·o do citado art. 80 ·§ 3°, e parece que 
com razão. 

Escrev:e a'J)recirudo publicísta que 'Uma constituição política ·tem grande ;va-
lor historico e n ada mais: o vrulor jurídico dos seus dis,positivos ·depende <lo· 
desenvolvimento que com o tem'.!10 el!a .assume, da pratka rq'U·e nasce desse des-
envolvimento, dos costumes que se geram ·dessa pratica. Essa pratica constante, 
•esses e-0stllJIUes accentuam e definem o rva!lor j·uridico dos iprincip>ios ·consagrados. 
ma.is e melhor .que a pr.opria Oo:qstituição podia fazel,o . 

A fórma pratica do art. 80 § 3° . pela approvação expressa t em sido co!Ul-
tante entre nós. E tan1bem ·a doutrina mais seguida na iaepub!Lca Argentina. 
Cftefere lElrskine ~May, ·em ·sua Historia ICl:mstitucion111 da '.rnglaterra, .que os 
actos :Pela .suspensão .de ·habeas-ooirpif,8, nos g-0v·ern8s de !Pitt e iLol'd Simouth ti-
veram a approvação do ·Parlamento . 1Si 1he é fiel á memori'a, Lincoln, suspen-
dendo -0 habeas-co<rpus, tiveram os S·eus actos a aicqui•escencia do Congresso. 

Não é ·essa pratLca injuridicii ou .uma corruptela, como se afigura ao H!us-
trado relator, e antes se funda em razões de ord.em juridfoa e politLca, cpmo 
já. d isee ; J?O.v isso que pr-ocedJem os aictos ·\te funcção n ãio -octginaria do Poder 
Executivo e é medida ·de elevrudQ alcance para o poder 1pub.Uco contra as Inves-
tidas {!·a anarchia. 

:Si .a pratica 1é o melhor iniierprete das iei.s, nã.o h a por que não o seja no 
caso de que ·se trata, quando assente em r.azões plaustve1s. 

'Parece, e ,r•esulta de rseu relatJl()r•io, que ipr·eoccuipa <tambem o ·Í'~liu&tr.ado :Re-
lator a doutrina .que !faz depenqente do voto do Congreaso a •aicção juld'irciaria 
em .bem das garantia1s indivLdmj:es, como t em ·entendido -0 Supremo Trilbunal 
Fec1eral e outros juízos e O-ovel",rio, para preferir, como pre:fere, ·a doutrina dº 
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AccôTdão ide 16 ide ·&bTil de 1898 daque!1e Tlribunàl, <segundo a .qual suspenso 
que seja o .estado d e .sitiio .pôde ~g'ir livremente o poder ôu-Oioiarlo. 

!M:anifesta-se t ambem •O 1orrud1or pela doutrina deste .kocôrdão, d'eitais as !imi-
tações que .as .cücu,m.stancias possaim ·determinar. 

Si a doutrina contraria, a!ifus, até hoje mais geralment·e praticad·a compro-
mette a.s .garantias indi'Viduaes, a dp füto Accôrdão póde n ão hastar ás neces-
~iüades •ela ordem IJJUb!ica, ou, para sa:tisfazel-as, pôde desattender aquellas ga-· 
rantias, Vm ·exem!'.>lo o esc1arece. 

1Supponha -se o 1estaido d·e 1 s.Uio de 10 de a1b1il d e 189•2, ·em ·que foTam depo1r-
tados desta Capital 1div·ersos -cilda;dãos por peri.gosos lá ordem ;publica. A duração 
do sitio foi de tres ou 1quatro dias, ·e, não o·bstante, p ermaneceu o desterro dos 
ditos dda1dãos, sob -0 funda.menta de que ant es do v•oto rdo pongresso não ces-
savam as medidas de •eX'cepção, n em pôde agir o Po<ler JudicLario. 'Doutrina 
inacceit!wel rcertarmente, porque suspenso e sitio devem cessar taes medWas. 

!M:a.s ·Consid•ere-s·e por -Outro la!do1 .que ·expirando o pr.a.so do sitio no t ercei ro 
ou quarto dia, ·fossem, segundo a d outrina do .citado Accôrclão de 1898, resti-
tuidos a esta ICrupitrul os cidadãos 1desterrad·os . ,Não vodia, ipor isso, ficar rcom-
promettJ.da a ordem pubUca? 

E' bem de vier rqu·e mais va.le !para a ga'!lantia da o·rdem o ~afastamento,, o 
>desterro [JOr a1gum t empo, .do que s ujeitar os clesterraidos a pr.ocesso, por cri· 
mes J)olitJ.cos, rde que serliam absolvidos •CO•m .certeza. •P·ara .que, poi<ém, ccmti-
nuasse o d esterro, fôra mister que €m vez de ser 'º ·esta1do de sitio .por tres -0u 
quatro dias, fosse-o por tves, quatro m ezes ou mais, e, ·então, t er-se-hia p es-
pectaculo absurd-0, des humano, o rde uma 1popurlação pacifica ;fLcar c~m as g.aran-
tias suspensas p or todo es.se 1prazo, sóm ente pa'J'.a d urant e eJle p oder continuar 
o desterro . A doutrina, rpois, ·ruo Accõrclão, ·co1n;:1uanto ·em 111egra verda deira, 
póde, entretanto, ser deficient e, 1fa1lha. I sto pelo modo ,á·n cond ücional, illimitado, 
'!JOr .q,ue ·entre nós se declaira ou suspen'de 'º estaido de sitio, ao .envez das restricções 
admittirdas por d iv.ersas UegiJslações ·e que servem de ,corrigir a d efi.ci en cLa no-
,fa:da. 

tA. lei .ameri1cana •de ·5 de. fevereiro de 1'8•67, fazendo ,cessar a su spensão ~10 

habeas.,aorvus, >exceptuou os cabeças ·e oertps 1cumpHces da r evolta . A Jei •in-
gle2'a d e 2 1c1e m arço de ·18.81 •est>a,beleceu anaJogas 11estricções .quwn:to aos arus -
peitos de consptmção . 

Jllssa •res trircção é q11e, quando n ecessario, "deve estabelecer 'ª lei 1que s uspende· 
c €S':aê!o d·e sitio. fEJ -0 correctirvo a adaptar-se para que a doutrina do Ac·' 
cordão, ali)ás acceitavel, assegurando .as .garanti•as ci,ndivi.clua·es, n ã o 1e-0mprometta 
os interesses da ordem. 

!Como ·na amnistia, que pód·e s er a.mp1a ou r estr1cta, o •estwdo de sitio, ou 
a. s ua ·suspensão, pód·e t aimrbem soffrer r estriicções . Des t'arte fiJcam ·entendidos 
·todos ros direitos e inter.esses .legitimes: os direitos individu aes >e a.s n ecessldar 
des da .ordem; o voto elo C~mgr.esso, rup'provanclo os actos •do P.oder Executivo, 
~em :prejuizo ela acção .jufü.cJ.aria; 'º poder judiciaria abroquelanclo as liberdaid·es 
indi'Viduwes, re·speitada!s ais a1es1Tfoções legaes 1em .benefioilo da -0u·a.erm . 

!Finda a h or.a põe t ermo â-s suas observ.ações e .envia lá mesa as suas >eon-
clusões ás theses de que s e 9ccupou. 

rA' 13 n these : 
.As medidas ·de e:x;cepção •tomadas p elo !President e da R epublica durante o 

estaéto de si.tJio ·estão :suj·eitas á ·approvação do Congresso rNaci-0nal, nos •!imites 
da sua competencia e vor força 1desta, segundo é praxe, •como 1c-0nsequ.ffiicia tlu-
1ddica da d'uncção não originaria que .exerça o P.oder Ef(ecutiv o quando declare 
tt estaid.o de sitJ.o e como 1me·dlda politilca momentosa, lndispensaveI em d r-
~ umstamc}a:s dadas . 

;A' 4• these: 
Suspenso o esta:do 

( 

1 

de si tio, vôde o iPoder Jua.iclarfo a~ir s-0br>e :taes ;medidas 
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em garantia dos direitos .!ndividuaes, com restricção, po11ém, que tenha esta-
belecic'l<J a lei que d·ecreta a suspensão .do s-ltio. - Coelho e C'amp.os. 

Viveiros de Oaistro ( •) - Sómente a terceira conclusão da segunda these 
foi disc·utida, .sustentando os illustr0es Drs. 1Pinto Lima e Isaías Quedes de Mello 
que o Vioce~Presi'<lente da Repub'1ica, •como PresLdente do Sen111do, tambem gosa 
de immunidades parlamentares, ox-'Vi do art. 32 da .Constituição Federal. 

:Referindo-se ao caso occorri·d;o em 1898, ·disse o Dr. I saías ·que o ora-dor 
não podia tel-o esq·uecldo. 

!Realmente nã,o o es•queceu, porque o prende á memoria do nota,v.el esta:dista 
que foi o Dr . Manoel VLctorino 1Pereira o sentimento da mais impereoivel gra-
ti<:mo. 

Quando circumstandas que não vêm ao ca.so mencionar f-orçaram o -0rador 
a d.eixar -0 seu ·Estado natal para vir disputar ·uma coHocação neste graude meio, 
S. Ex. não hesitou -em .confiar-'1he, ·apezar de ser nessa época um obscul'o advo-
gado, as arduas funcções de representante do 'Ministerlo PubiH·co no T.rillmnal 
de .contas, na r.eorganisação desse 'Tri•bunal, quando ell.e começava a ex·ercitar 
attribuições da maior imp-ortancia. 

Mas ·é justamente esta grattdão que impediu a ·sua penna e agora impede 
a sua palavra d·e assocLar o morto queri<lo, caraicter sem Jaça, ta1endo pouco 
commum, grande •Coração, á recordação de um <processo criminal. 

Obrigado a ced·er á injuncção de Did6, desejosa de -conhecer os promenores 
da queda de Troy·a, Enéas soltem este grito de angustia, ·este brado d'alma, 
appello supremo .á cari«ktde da rainha .para p-0upar-lhe a dor ·da narração. 

I.nfioc/Ji111n, regina jwbes r e'l!<ovare dolorern . 
Mais feliz. do qu•e o herõe troyamo, -elle .pôde resistir 1á. l·njuncçã,o ·do seu 

illustre amigo; não renovaná ts dôres ·dO passado. 
J 1á então .pens·ava, ·como ~oje ·pensa, que o Vice·-iPresidente da Republica não 

faz pa.rte do Senado, e ,em rupo·i-O da sua maneira de pensar cita justamente o 
art. 32 ida Constituição F·edJeral que di1spoz t emmina.ntemente que naq•ue.lla 1Casa 
do •Oongresso elle sõ teria voto d·e qua!fdaide. 

,Quand-0 ·O Senado ddscutiu a ultima refor.ma do seu regimento interno, o 
pontifice maxlmo ido consti tucipnali'smo <patrio, Ruy Barbosa, pronunci·ou dous dis-
cursos .maJgi·straes; a-os quaes p Ol'ad-0r se r.eporta, di:spell!sand-0-se assim ·do tl'a-
balho de l'epetir 111rgu.mento:s•, trabal>ho inutli 'J)Or.qiue Roma loauta est. 

,Pensaim os illustres Drs. Souza Bandeira e .J-0ão Luiz Alves, que se deve 
supprim~r ·a u.Jti1111a alinea d!J. te•r,cei-ra 1e11onc1usão '!l'Orque •seria 1ncon:s<titucional 
que uma 1ei ·ordinaria concedesse ao IVi·ce-IPresidente da Republica fonmunidades 
especiaes. 

Confessa o orad-0r que ,essa eXJpressão nã,o ,fo! .feliiz, nem traJduziu fielmente 
o seu pensa,mento . 

Não quer o orador, nem ppdla querer, que uma lei ol'fünarfa extenda ao Vice-
P'1'esidente da !Re.pubilica as i,mmunidades par~amentares; o seu desejo é .que o 
Foder L e.giislattvo cer·q·ue o s~1·bstituto immediato do ·PresM-ente da Republica de 
aJgumas garantias processua-e!ji que -0 od•ef.endam contra os actos de prepotenda. 

Assim estaJbelecida a questão, parece que o 1seu desejo nruda tem d·e inconsti-
tucional, merecendo a sua coi1clusão a approvação do Congresso Jur.idi·co. 

( •) Sessão d·e 2·4 de agosto de 19 0·8 . 



·E·STADO DE 'SITIO 

$eus effeitos - Competencia do Supremo Tribunal Federal - O accórdã~ 
de 27 de ª 'bril de 1892 (*) 

I 

SIDNTElNÇA,S ÍNCONSTITUCIONA]JS N.ií:O CREAM ARES'I\O 

Data ve'Ma. Ve'!JJho oppôr' o dheito á sem1t'enca ·do ,SuJ)Temo Tr·ibunal . Eu ·qui-
·zera poder a'bster-me de 'discutH-a, apezar Idas at,tracções que par·a ella me cha-
mam: .tamrunha •ê a 'llllinha ,repugn amcia, '.hO·je, a qualquer •corutacto cüm aissumiptos 
que, dlrecta ou indi'l'Elctament e, IPOSs·am !nteres.sar á poldt11ca. IMas não t enho essa 
llberdad.e : o meu compromisso P•Ub.Jico ai,nda não está de todo ·em todo s·ald·o. 
Estallá, quando eu tiver mostrrod!o m!o ·p•roó)•rio despacho do 'cole'Thdo T·ribuna1, que 
·me denegou razão, a vi'Ctoria moral desita causa. 

P essoalm(nt·e, eu não teTi'a SeID.ão que .con'fessair-me penhor!l!do aos venerando·s 
julgadores. A va'.idade ipode·ria dar-se po.r ·cap·tiva ás l'·eférencias' coon que me :h<>n-
r8Jram •em 'P'1'ena sessão. Nunca se enfeitou d·e mais flo,res uma caUJsa condemnada. 
'Eu só teria, rpoi•s, que agiraJde:cer a SS. Ex·s ., s'i mais q.ue füsso, não ·C'ar.ecesse d,e 
irectificar, 1nas rumen~d·a:<1es com .que me füsitingüirnm, rum engano, a que a .conscien-
cia não 1ie me cowf-O·rma: a impressão com 'que os respeítave<is Jufaes alludiram ao 
meu t raba1ho, n ão 1ter.ia ;;x;plicação em espfr:iJtos ·dessa a ltur a, si mão fosse .uma in· 
voluntaria homema1gem á •eXJCellencfa ·Õ.'i ·doutrina .q·ue eJl.e adV'O·g•a, e em que se 
encerra eJ<Cl'ULSivamente o seu valor. Onde 8'S . EX'S . ouid·avam encrurec,er xo merito 
do pa1rono, ·de f11;cto in.cl'inava;m-.se 'apcmas 'á ·eminenci·a da v;er d,ade .q·ue e!Jle re-
1Jr.eseta. 

Al~ás ·não se 'COnce·beria., .em imater·ia tão nova , ·tão gramde, t ão relac!onaJda ·com 
os elemerutos vMaes ·da um ssa Constituição, com a honra ·das ins,tJJtu1lções repuoli-

•cMu!B', com a. autoridade elementar do Tribunal, a a r idez, o 1'aico1niEmo, a sobriedade 
ar·chi-avara da sentença 'que recusou o 11XI!bea'8-co1tpus. O 'Propri·o relator do felto 

( •) 'Do D i reito, vol . 5·3. 
1Sob o t.ltul-0 O Hcbbeas-;(Jlo1'pus, escreveu. n' O J?r.wz o i1lustrado s,r, ConseLheiro 

:R;uy Barhos·a motaveis aTti.gos, anaJysaindo o Accordão d•o Supr·ll'ID-0 Tribunal Fe-
deraJ de 27 .<J e abril ulUm~o. o quail publicá mos á 'PaJg . 302 d' este vol. d·o D i r eito . 
Responderam-lhe, pelo 'Jornal do Bra$il, o·s não m enos illustradoi; S11s. Drs . F elii.;-
bello 'FI'eilre -e Cowselheiro Bamraidias ; .a.qu.e'He, D.eputwdo p'oT Sergipe ao ·Congr·e'sso, 
ond·é tomo'U parte activa na .e1abo1ração ·àa Constbtuição d8i lRepUJbUca ; es•tie, mi-
nistro do ,Supremo Trib·unal Fed-e·raJ •e r eJ.ator ·da mencionada. s ent ença . 

A materia é en1tre nós tão nova e de tão !'elevante impo1<tanda que o D i r eito, 
enfeixando e .arohivando nas sua.~· paginas ·esses estudos., <fará obra merito·r1 ?. 
dos appliausol.3 ·d·OS seus Ieirtores. E, 1para tm;n·screvel-o,s, 'Pede venia aios emijnemr-
.tes publíoi.s.tas e ás ·C'CJnStD·icuas r edacções do Pa;i,z e do Jlo.ni,ai do .Brazí!. - 'AL s·. 
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rnagnH·ioclâ.va, em palavrais .elor1uerutes, a novidade, a d·eHcadeza, a ilnportaincia ex· 
mwclonat do a;ssum1Pto. E, não obstante, a dec~são que cerr.ou o debate, .pronunc1an-
do-se ·conitcroa a Uberdade, dnglu-s·e a enfiar U!IT!a a;pós ·outra, ·eorno ·d·emon;;tra·dM, 
as pr·oposições que a defesa i•m<pugnâ.ra e que, pela O'Utra pairte, cse tratava de de-
monsbar. Não ·põ·ae r.eputar-:se fllll1Jdarnenta:da uma sentença cujos •coru>idei·aindqs. 
são a·penajS a ·enumeração incom;provada e nua das these.9 c.on tra as .quaes precisa.-
mente se Intentou o m eio judicial. 

·Entretanto, n·un!ca houve julgado, na histOll'ia dos n.ossos tribunae.s, que n eces-
s itasse appa.recer .mais aJbr.oc,uela:do em razões de decidir irrecutl'av·eis do ·gue 
esse, que an<te a diotadura ameaçadora, salva a tranquilli-d·ade dos 1Juiz·es, rubdicando 
a auto.rldade do T·ribu;nal, tirand.o ao dií·eito dos fr.aco1s a .uJti:ma esperança ·e con-

'· sagrando a oIDJn~otencia do Executivo sob a mais ·cruel das .suas ,fõnnais. •Si os 
venera veis · :magistrados d ecidiss·em pela J.iber.dade, tal"l"ez se lhes pudesse oomp.re-
"1endfü· a pa1,cimoruia na just!fkação do seu vo.to . Nlinguem os ·su speiltaria de .fana-
;tiza:dos [.le1·a de\Siord.ern .ou acumplicia·dos c<>m a anarchia . Mas, quando, 111um con-
fUClto rn·or.a l ·em que o poder jo.ga ~ •balança .o seu g ladio, se tem de res.olver en'tre 
a violencia armada e o -0apUv·ek.o desvalido, a jud•lcaitura, a q'll·em a .Jel cornfiou 
a tute1'a d·O für.eito violad'>. não pôde ter .o de s·a·nccionar ·com uma sentença muda 
a pr.eponderancia da -força, quil dispõe de itudo, contra a fraqueza, que luta oieia 
posse ·d·e s i mesma. 

A aiiguição de .prolixi-dade, 1l'ão i·neptaimente barat·eada ahi []'.'ela dyspe.psia da 
cHentela dos cafés •corutra q'llaJ.quer trabalho que não ~e deixe '1nger·lr ·com a mes-
ma .faoi!fd·aide ·que um .pa&tel ou um cO'c lc- ta.i.!, não vale nada, comparada iâ. taxa 
de mju stiça, ou de erro, •que .essa .reserva poderia suscitair contra os illus-tres· oiro· 
!atores da serutença. A .preguiça d11te1'J.ectua1 de cerros crÍ'l'i·oos não sa•be t()leraT 
ao exam e das ·q'llestões rn·aiis graves wm po-uco do ten~po habitua1mente -emprilgado 
numa partida de ·bHhar, ou npm .acto de opereta. iHwbituad·os ao jejum euchaI'rS· 
1Jlco .em mai1Jeria de 1-d·éas, par·eoe-lhes igualmente f'aic!l esgot ar (1 exaime dos mah1 
a,rduo:s probJ<emas n as pouca<S lin'has de um·a local, .ou nas largas· pagin as· de um 
ililvro. Engraza:dwes de {>hrasçs bald!lls de 1p·ensamento, '!>erder.am o senso aa P·ro· 
ipol.'cionali<daod·e entre as exigencias d·e cada as·sum,pto .e o •des·ensv-olvLm.eIJ1to n a1f:.ural 
do seu es·tudo . . Mas, 'ª iiustlça passa áis anH maravilhas, sem .o beneplaiC'lto de taes 
ceMores; e , a inda sem i:hes i·nçiorrer nas iras·, o ''.Ilr1bunal •podei<ia t er-nos ·desovenila-
do o 1my•steI'io das o·rig.ens :Jur.id1cas ·da s'lla decisão, •anti.culamdo .simplesmente, ao 
•lado de cada uma das a1Hegaçpes, em ·que a fund·ou, o seu ·respectivo porqiie. 

No terceiro anno deste s.eculo, qu:a11do se .que'Stionou pela 'P•nimeiJra v1e.z, nos 
E stados Unidos, peraJnte a Cônte :S'Upr·e>na, sobre a :sua faculdade· de l!'legar exe-
cução 1}00 aictos ~nconstitucionaes dos outros do!s pod;ir.es, coube a Marshall, o in-
terprete maxLmo da C'oootituição !llmericana, fundamentar a opl:niãio do T.pfüunal; 
e es.sa senitença, que f-0.rma 15ol;>erbo .portico ao v.olurne das decisões <0onstl>tucionaes 
redigid<as ·pelo gra1ndil magistrado, occu[;Ya a,I! trinta extensas pag.inàs em quarto, 
que tenho, neste 1rrwm·en.to, sob os o.Jho.s.. E ' um ver<lade!ro tvataido, tão prO'fundo, 
tl!;o .comprehensiv.o, tão iJ)revld·ente, que, até hode, '[l'llblfoiSll'as, CO'lllime11tado•·es e jui-
zes não :i;mderam rn·niis d.izer -0qisa nova s.obre esse oapi.tu lo do direito feder.ai. 

Em 1863, .ratvand.o furiOB<!- a gue:r.ra se,paratiS1ta, 'llm ckladãio americano, irre-
gularmente processado e con1d~n.nad-0 .pou· um tribunal mi!Ltar, r equereu ha1ieas..coi<-
pu.s ao SUl]Jr·emo 'Tribuaml. Por parl~ do •ianpetrante .comp!llre cerarn, •como &dvoga.dos, 
o general Garfleld, Joseph Me. Donald, Jeremias '.Black e Davtd 1Dudley Fleld, ju-
;risconsulto de ·r eputação :univ<ifSàl ~1os c1oi1s · conti'Il!entes, autor ·&o celeb.t'e projecto 
do l«ICodigo inremacional». IEJr~ , corno <l·iz·em os inglezes, uma via lactea ·de ceie· 
· bri.dades forenses , a ,gcilwry of l ega! luwítnaJl'ies. E só o ·d·iscurso de ·um dos pa t!'f)-
nos de :la:iHig.an, só o d.iscuI'&O de IDu·d'l·ey ·Fi'61id, occu,pa, num dos dois vo·lume·S das 
suais -Obras (que está. â, dispo•4ção d e ·quem .quizer verificai-o), oitenta e sei-s pa· 
ginas re·pleta:s. Nem .por isso os outros membros da defesa ·d!eixaram de ter a pa· 
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lavra, sobresaLndo, entve as d·ema'ls, a oração de Garf.iel-0. O tribu:nal concedeu o 
lvabeas-co11P'14~, a des:peito dos esforçhs do Gover no, que se fez r epres•entar , n a sessã<>, 
por tres no•tabi!tdades ·profisslonaes: o atto'1"'/iey genm\al Speed , o ex-Mtorney gene. 
r al .Stanber y .e Benjamin 'Butl:er. Pois bem: sem embargo de toda essa vastidã;o 
no debate, i;·em em'bavgo de S·er a favor da 1'ibrnd11:de a deci•são, o juiz Davie. e•ru-
c:vrregado de ·formu'l•ar a opinião do tribumal, deu amplas propo.rções á .sentenQn. 

Os ju·lzes a:mevlcanos s·abem que a s ua fo1 ça não es<tá no a,poio dos governos, 
favorecido.s nos .seu1s catI>r!chm, mas na cornfi.a.nça da opiJnião, crupta,da pela justdça 
das sentençais. De<vo rk-m,,, I !o.js qua,ndo 1me }baxam de pro.Jixo, a m'Ím, que, diori-
g!ndo-me sósinho a um trlbu.nal de homen s novos em assumptos de d lreH'o ,poJ.l-
;rfoo, •occupo n·a ·defe &a d·e quarenta e sete cidadãos, muitos dos q•uaes 1esbulh rud·os 
de immunMoo·es tnvlolaveis, m·etade do es:paÇQ qu e 11m 1~.6 dos quaitro defensoNis de 
Milligan abwrveu, ventilándo qu•estões ve~has na jtl•risprud·enda saxonia, perant~ 

um tribunal .a.e corns1Jltmcionali<Sltas consummB!dos•. E , pefo que 1\'oca aos a u1or·es ·da 
sentença contra a qual a .mi.nha razão protes•ta, e protestará, nã.o P·Osso d eixar 
de .laml'entar que l!lJque!Ja 1Venera•nda corpo.ração juJ.gasse dissJ.par com 'Ulm so·pro, em 
meia foi·ha de papel as .gmviss ima•s que•stões de j·urisdkção ·e de J.iberdade, de 
direito :Co·mmum e d Íl'eito c ornstiit•ucional, que o accordã.o sur,:-poz iter mata.ao com 
urna .ra·pida s·êrie d.e aff.!1'ma1Jlvas l•nlju:'1tificadas . 

Não, nã;o as matou; [P'Orque ,para lss-o era n ecessario deduzir e •c-onclulr, ar-
gumentar .e conviencer, não invocar s.lmplesm ente, sem r aclooinio con;fi.rmativ0 em 
seu favor, as mesmas disposições legisiatJivas, que eu, ·rac'ioci.naidamente, invocara 
em .favor do.9 m eus cHentes . 1Na o-rdem da autoridade o Supremo T1,ibun a1 está 
acima a·e tudo. Mas, na o.rdem da just1ça, acima do pro.prlo tribuna l .s1up•rem,,;., 
que eu reV'erencio quanto os que mais o reverenciar.em, se eleva uma cõrt e de av-
pella·çã·o, a que el·~e mesmo s~ ha de ·curvar: a co.nscienci·a do pruiz. E , •peran'te ella, 
deixem-me dizer, a hls to·ria o d'il:1á, o tempa o d!.rá, dtl-o-ha o dla ·de ' a)'Ylanhã, 
d·il•o-'hão talvez não lont;'El, os meus a.<liviensaTios d·e agora: a •razão está oommf.go. 
Nã:o 1se percebe, a cer.~os ouviCos, o munnur·io da corrente; unail ella é profunda na 
sua •calma, irresistiveI na sua a,cç'ão sil~mcio<1a. 

Aitissima qiireque f liimi1'ha rrvvni?no lab1intm· . 
.Não ha caso's julgados· con1t'ra a verdad·e coDStitucional. As s.entenças incon:sitl-

tucion aes não CO'nstltuem arroto. São axloima.s, que a jurisprudend'a amer.tcana ·me 
ensinou. 

iO histo.rfa1do.r celebre, que escreveu o g1em.es'.is do pructo f·ederal no.s .Estado~ 

Unid{)S, deixou l•u-mi•n{) saJ!'nente as1s·entado es•se ·prlruci•J}io, a liiáis trivlalissimo entre 
os ·comp·etentes. , ELs as pa!awrus ,füi \Ba.ncrQoft: 

ccO a lcance de uma sent~nça do Supr emo Trfüuna1 só é 1•r.re.paTav·el no it·ocante 
ao ·caso ·pa.rlticular em J.i•tlgio; e a esse se11 efofei to a s·o·cied·ade ise submett e, IPD•r 
r,vitar a ainarchia n1a solu ção .quotla.tana de fac!'tos 'lls uaes. Mas, se envolve questã.-. 
de ai.rei-to •constltuoC!onal , a .tal .r.espili-to não enoez-ra o 'j•u·l!;'rumenito fo·rça ·defünitiva. 
To the deCJi•biion on an underlyirn.g qiaes'IJ.ion oj ocntst<itut'ional ba.w· ?'l!O suoh jinaUly 
attaches. Pa1"a preV'a1ecer, lia d·e ser ·j·usto . ·E si é justo, n·ecetberá a d evida sa;ncção 
no as.senso geral dos ianpairciaes. P·or maii.s so lidas que sejam {JS seus fóros de f.nte!-
re:lla, o juiz não pód-e pre<i:ender ·á lnfaJ.lib·ilid,a de ; antes, com Tncansavel a:finco, 
se ies·m'erariá iem ancr escen'tar, ·corrig ir, ou retrructair ·ois s,eu~; actos, ·OOtlliSoante oiS 
dictrumes da ·1'ef1exão, ·cada vez ma-is ma;du,ra. Ainda q,ue supi::emo, ei;;·se Trlb'U/Ilal ~ 

lnrerio.r e su·bora.!n·a.<lo á Constituição; d '·ella the prn\'êm a autorl!drude; ·e, pois, 
toda a sentença •contraria aos termos d'essa de legação •carece d-e valor fóra dos 
llm.ttes da especie .resolvida. Pela sua })'riorida·de e s•u.periorldade, a intenção 
consl'itueio1ll!rul ·pr.efere ao acto ulterior e subalterno da magistratura que ·flem de 
ex ecutaHi1; a.i·•&s. de d·efinioda, a Co011stitulçãio se trans'fo·rmaria e m indefinida. 
Quando ha encontro d·e leis, a de·rradeira jp·reS>Uune-se e:i®rimlr a vontade, roottn 
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<!ada, dei legislwd·O·r. •Mrus -a •Oonstltll'i·ção é o <codl!go ,fund·amental, a lei das deis. P>or-
tanto, onde a •Constituição col'1Ld1r com u.ma decisão do tirfüunal, a •aulxn,i'dade i•ri-

mord!a1 e cr>e=anente do so·berano annulla o wcto do "!lOdE'r submettido á s u·a ,pegra, 
mantendo 1!1•alteN1Jda e inalteravel a s:ua as•cernfümcia suprema, salvas a~ restricçõeg 
!POr ét.la m•esm10 instituídas . .Sustentar que um ·tribunal, .abrlndo-&e-lhes os olhos 

·61. um erro, de'V'e, todavia, manteI--0, só .porque uma vez o arttculou em opinião 
j 0udicial seria rev·esti r de inviolabilidad·e -o 0capri0ho, e assegurar preponderancia aos 
desacertos do executor .sobre a Oonstituição, a que jurou obedecer. Ass·im como se 
.tem por irr·i.to e nullo o a,cto .da legislatura, que transgre\l:i r a Constituição, aJS de-
ci·sões do 1Supremo 'Dribunal, que a contravier em, são igualmente vãs e nenhu-
mas.>> (1) 

!Lincoln, qu-e, como advogado que era, devia •conhecer o dtreito federal um 
.tiou co ma~s pro·fissdo111a1mente do que· os hab!tuwdos a estudai-o = regimento dJ 
conde de •Dippe, teve o·Dcasião \P'Ubl!ca e offtoial de exipre.ssar, cCl'IDo i;:>·resl!dente dos 
tEsta;dos Unidos, essa v.erdad-e obv~a. dizendo, em 186·1, no seu (Liscurso inau-
gural: 

•aNão es•queço a d'6rmula COll'l'ente, segundo a qua;J. cornpeite •â. Suprema Cômt1a a. 
r esol'ução .aa.s ·controvernias oonstitrncionaes ; nãio nego .q.u,e a sua O!ll'irnião, em ta;es 

-etssumptos, obrigue forç:osam•er.te ·ás ,pa-rtes illll. •questão, e 'tlquanto wo objecto da lide; 
nem lhe co~tes·to o d1relto ll. .ma;is alta. oorrnl!cle11ação e l"eNerenóa, das ou•l'ras ro-
pant!ções do Est!!!do, no que a!.s1wr .re!>peito â.s .hY'Pothesoo parallela:s . Mas, .sendo 
·ruani!esta a poS'lli·bi:lidad-e de decisões err.oneas €!ID oortos e determ~·na·dos casos, r~ 

rnâ.os ef!eltos .d'eJ.lãs, :s-e ,se clrcumscrev•erem â. mataria ·especia l do P"l,eito, .poílendo-se 
recomõ"ide·rar •clepois, .e não .cr.eando •jáimais pr.ecedente para outros ca:s1os, s erão 

'.1ll'U ·i~'º m.&is tolera'V'ei!S do que 116 'C01I1Sequ.enataei, a que a pratica opposta :ruas .9UJei-
taria. II 

N-0 m-esmo sentido poderia jl1J !!llvocar, -entre os presidentes .a.os Estados Uni-
dos, au:toridades cOllllo V'lln Bu·~en, J effenson e Maxlison, o maio.r ·collaborador na 
feitura da Ca.nsvilbuição amerÍc!lJI!a, Limita;r-me.Jhei po•rém, a t <Ymll. r a summa, a .re-
sultante mc1:ual drus tr.aJdições jurldfoas eiruraiz·ada•s naqueJile paiz, 'extrahi-ndo-a ao 

• .mais re·cen1t1e dos liv;ros a•fü publjcados ·âcerca do .S•upremo T·rLbunM Federra,.l: 
a.S.uns .decisões» diz e~se pubHctsta, «·comqua.ruto i·rretractaV'eis, lllo que s.e re' 

f ere ao Htigio, €IID que forem ·P·roferld:as., 'll&o 1rãld ~ece8!81<D".;amente defitMtwas como 
1nterpretaçéio qonstitnwiona!. Bem quê, em r e J.açã·o •á unlformtdooe e 1esta.bi.Jl!da.de 
da jurispruderuola, d'osse, seguraimente, !)J'·eferfvel po1de·r-.se est·en1der ·ao1s principias 

'constituotonaes a. tnaltllrabllidade da s·enten\}8. adcii;;-tad•a, -0 ce>nto é, ·comtudo, que 
um trib.un,a,l é fallive1 sempre, e, .po·r ocmseg.umrte, 'll.rrds•cado seria estabelOOBT que 
a d·ecisão p rev·aJ:ecente em um :feito .a·ssentrus,se ,Pa-ra .todo f1uturo p·rindipio.s consti-
tuciona1es, talvez de grande a!oe1:1-noe. ,As p.red-Hecçõ·es rr>olfrt:Icas não .se d•esvanecem 
de todo com a elevação do ~ndlv}duo a esta alta magüstratur·a . . ,A,pezar della, a todo 
1ieIDJpo :ha de sub.sLstir o ,perJ1go de juizo.s m·coir.rectos, devia.os é, 1nvisceração de 

-;i>red<isposições politicrus, â. dnsc:f!i<pT811loia de a<ttenção e estudo no exame dos assum · 
ptos, ou porV'entura. a Jntu0ição imperfeita, entre o:s ;tu1gadores, .,das .cons.equen-
ciais do OUlgame'll.ÚIO .Jl ( 2) 

A histtiria, com eiife'i.to, .nos Es1tados U;n~d-051, mu1itios e~emp.Jos nos d~'ara elo 
_;problemws oonstl:tuc:ionaes, cuj.a iioluçãio tem 'V'ardadlO lllA d~rrte s.uprema. Entre elle1 

s e nota, por exemplo, o que interessa á competenda do Governo F edera'! na questão 
<lo .ou1r.so !-orçado. J'll!dlolalmente qualifka;da como i•ooo.:nsúttwciona.J, logo que a té\l 
.l!'eSpel<l:o se suscito;u rr>endewcia .nas justiçais ~em:Canas, a em·issão de :papel l<ncon·· 

(1) <Geo·rge iBruncrof•t: Hist. qif t~ formatix:Jn o/ the OonJStit. o/ ihe U11At. States 
<( Lond., 1882), V<YL II, e. X., p. 202. 

( 2) Westel Wlilloughby: Tl/e Sup'T'eme. 0C'0Wflt of the Umt·eà SWtes, il!s hist jo1·31 
.,aind ~nfl'l))enoe (Ba;ltimoire, 18~0), e. VII, p, 76. 



varsivel · peJ.o ~lhesouvo veio depois a 1s:er sancciona·da no mesmo tribunal, comCJt. 
:iiecur5'o ·C01nstitucfowal de guer.ra e, mals rtlar,&e, 'até como ·attmJ:bu.to ordinario da le-
g1.slatura f·edeT.al tm itempo d·e paz;, 

iNa ·aJccã.o de Bniscoe ·cor.rtra o Barnlc of tl~e Comrri{ow1;,"ealth of Kentu.clcy, em.· 
que 1S1e discutia a legd~qmidade da eimissão de mortas • ( bíils of 1credi1Jt) 1por .um oesta-
beleciomento de Est01c'Lo, .a primeif'a ·<lecis•ãx:J, pron.uin'Ciwa ·em 1835, .justrumente ant~· 
da mor.te die Mar.shall, .condemnava por inconstituCJional o fr'rocedimeinto 'a'o banco1. 
ao passo que, na :segunda adoptada sob a pres•i'dencla do itrfüuina.J pelo juiz Taney, 
que succed·eu áquene, vingo·u a Lnterpreitaçã,o oppos.ta. 

Ins·isti.ndo, 1po·i•s, na ·discUJ~sãJo ido lbab,eas-00?'1iws '!'ej·eitaido, loog·e d1e fa:Ftar, nem 
de leve, com o 1respeito ·ao Supnemo 'I'ribuna1 F'ederal, não faca mai's que inspirair 
>nas Uções do seu gTande modelo o meu 1procea.i1meruto. ks· leis não perecem, 1por· 
ndonnecer, já o d iz:ia u1m dos moos anügos mestr.e·s do !diTeito anglo-saxonio. Leges 
aHqfül!lbdo 1c~orm.ri;unt, níunqwami mor.iwntwr, são palavras •de ·Coke. A legali'dade advo-
i:!l!da 'POt· "1lim na sessão d e 12•3 de abril não se extinguia, pois, ~om a s entença, 
qu·e a encerrou. 1Estâ. d·e pê, e poderá •r-edespertwr, ainda em .benefkJio d·os m eus . 
cllenllles, se a;s ·CiJ·cum.srtancias d·nnovar.em a ·phys!onom'ia do <'.las·o . l!}ntão ·pelo Su-
premo Tl'iboun.al rrnesmo me ha de ser perdoado o :haver defendLdo contra elle a s·u<'I· 
1PrevogaJt.iva 1>na1Lenav•e<. 

Ántes que o eX'ecuttvo dê conta ao Congresso .aos motivos elo ·estado 'de sitio,. 
jú. 'ª impr.ensa annuncia que o iCong.resso lh"o ~~rova, .e não aidmi•t.te siquer amnis-
tia a·os perseguidos. 18-e tal se •der, o tribun;i•al polijtrco t er-}hes-ha :flechaido as iportas. 

;i\fas o tribunal de jusitiça então ha de Mrnair a so, abnir o sa.nctuar.io de sua 
conscLencia, e recuar ainte a monstr.uosid.ade q:ue se desenha, pera;rute a situaçiW 
desses braziletros inruuclàtamente julg;ado:s .sem p.ro.ceS1»0, con&emnrudos sem tribunal, 
executados s·Em~ u:ecur.so , ·conver<tidos em 1summa, por 'llm aiocôrdo revoltante entre 
a 1iiorça do Gov0rno e a fr aqueza .da legislatura, em .captiV'OS do presidente da Re-

Jlllb!Tca. ,oa-ptivos ê a •q,ual1'ticaçãio ~iJ t1ter.a.Jmente exaicta para a corudicão de ho-
mens, que são postos fÔra da acção dos tribunae·s e condemnados .á s·erv·idão d·~ 
rurcere, -O!U do destenr00, ·emquanto apro•uver ao -chefo d:o .Est!Vdo . 

Se a1nd•a então não houver remedlo na j'ustiça cO'ntJI'a esta barbaria, par.a que· 
!lu1l!rá se1"VliTJJdo a jU~·iÇa :nes1e paiz, .oi!lcle ·ali.ás se su,ppõe q,ue o 13 de Malio f·ez a 
liberdade idos 01egros, e o .115 ·de · 1No:vembro a liberd'aic1e dos· brruncos? 

n 

10 .vot110 d1os .S-rs. Miinistms Amphi:lophio e IM'aced·cr 
1Soares . 

Na maioria. que firmou o 0,ccórdão de 2·7 ele abril se •d·estrueam do·is eminentes 
magistrados, que, acom•palllJhan.do o voto ela :!Jl'll·ralidaide, afastam-se d'esta na ex-
plkação d'elle. Esses ,dois illustr es ministros simp.Jificam a 1quest ão, reduzilndo-a a 
u1m só IPOnto, e 1determ!l0nando o seu suf,fragio ·UJJ>i'camente ;por uma cr:azão de ·delf· 
berall' . Tcr:amsc·r·&verei, p aira não falrt:ar, n emi de Jev•e, á Efi.de!li.elade: 

'<<AmpMlop•lvio, :~'elo fundrumento unico da incompeten.cla ruotual do pod·er judi-
ciario, a .qual 1eSitende-'Se, a !meu vêr, .a todas .ais quiestões interessada;s na especie· 
t'Ul1 respeito áis prescr1pções dos art.s._ 34, n. 2.1, e 80 da Co1nS1t!tuição; um.a vez pro. 
vado, ~=o se mos.tra do-s auto•s, que ais med\d1a:s d·e exce.pção decretadas pelo Pre-
sldente da Republka não são d-iiver,sas das autorizadas p elo dtado a1' t . 80 § 2°. 

ccEI poder para librar el a uto ·no es p11ivilegio; el derecho d·e pedil'lo .es.-At:-
torney-Genera~ 'J3ates., On habeas-corp1is, ,5 .July 1861. EI presi'Clente '''."Uede su spen-
der esite pllllvilegio en tlempo cie: :vebellion etc. Solam~·te en 1os :casos conltemplad<Hr 
por l!a ley dei ·congres·o ll'e.Jatuvo a la -rebel!ion, etc. R l'is1i lt a que el presidente no está. 
obUgailo á oontiesta.r a im wu;Oo de lwbeas-corjjoo etc, No es rei1J>onso,1J7,é al jobcUci111' · 
como presidente etc. Los trib'tuntiles no P'ltc3ílen revisar sus acbo .~ po'Utioos.» (Dige:1ta. 
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de cle;reoho fecle'f'al. .A notaciones á lei con8t~t114aion &e E.stiadios UIJ'IÃdos por G. W. 
Paschal, y concoroamcia& con la oon~titucwn ai·gent{Jna, por N ." A. Calvo, tom. 1º 
v. 140, pag. 263.) 

a Macedo Soares, pelos fundamentos dlio voto do 'Sa·. ·Ministro A:mphilophio. n· 
[E.is ilurdú: e, no ambito .&essas '}Yo:ucas linhas, ·oomo uma ,gotta de v:eneno Je-

thail no seio de uma ,perola, se encerra, em sua iimp1a-oabUWaide, a theoria jurid:iica 
que bane da lei e escraviza á soberania do e:icecutiv·e> .quaventa e sete cioodãos 
brasHeiros, dos q1waes onze ·meanlbros do :Oongiresso Naciona,l. 

· Os gryphos do t~pico re.produzido não são meus. Foi o respeita,ve·l autor do 
voto q'uem, nessa pa;ntie, o surblimhou . O !talice> assignala, :pois, mied1ante indica-
ção authentrca, -0s verdadeir.os fu:ndlamentos dess·a ·apinião. A ·r·ecus·a do habeas-
co1·p1rn pelos dojs :illustr.es Julgadores e!>bri'ba nesta,s tres P'roposi.ções, que relembra-
rei no proprio h~;· p11.11hol do ori.g1nal: 

«El presidente no eMá oblig·ado á contestai· á wn auto die hab·eas-corp.us. 
«No .es re.9J)1Ynsa.ble al judicirLl como presidente. 
«Los tribiinales no pueden 1·evi.Sai· sus actos poUtico.s. » 
Mas, dessas ·h·es these;s, duas não foram irnpugna,das na impetração do habeas-

cc111p1is, ·nem o contrariam &bsolutamente: a se.g.unda e a ter.ceiTa 
Que os tribunaes 1não 'POdem r<J'V.er os !ll.ctos i[AOU1tiao·B' do chefe .a-0 Estado nãio 

conitestei, não contesto. 'Antes exp•ressamen1Je o .a;dmitti 'na p•etlção, ( 1), obser-
vando ·apenas qu:e nessa categ10ria ·não ca·bem 'OS· actos ·p,l"esid·enciaes) .que, 1PolH:i-
cos .por um lado, e, como 0taes, 1a lheios Já a lçr,da judiciaria, encerram, po.r outro lad(), 
e!€:1lJ.entos -d·iversos , a cujo res·peito 'ª 00<mpetencia dos trlbu:n:aes é innegavel. Aos 
aT.grnnentos po,r odeducção e por autorildade, 1em q·ue eu .esteiara essa resahna, a sen-
tença 'não .(Jlppoz coisa .nenhuma, coisa nenhuma o·ppõe o v<:ito .a'estacado. IS-S. E.Ex., 
poi·s, 111ão r.efutaram a limJtação ·posta ao prrncLpio, limitação <iue, longe de modi1fi-
cal-o, aipenas o confirma. Ora, ao •prindpio em s l me~mo 'não tenho que object ar, 
n em elle ·em·bamça a aspi.raç·ão 1doo meus clientes. 

Tambem não 'P'Oil11ho a men•oy duvi-da, ·e·m suibscrever, oom VV. êEEx., o asserto 
de que o Presidente da :Reipublica, nos actos 'PONti.cos ·do seu go•reTno, é irres•pon-
&arvel a nte o ,su,premo Tribunal. Nem por pensamento pec1uei eu c001,tra essa ver-
dade. ·Mas ella não tem mais que ver oam o 1.j1.beas- arn'pus ·do que o dia coon a 
noite, ou ·o fo g110 •com a a 'gua. ·!j-e.stitui-r á liJberda d·e individuors m egalmente pr·esos 
não é responsab.j.jislar a autorirdfLde que os pnendl!u. 

Os fund'!lmentos .a,o voto emitti.ao peJ.os dois Miin1str-0s d:!iram-.se, pois , em ul-
tvma aTialys•e, n este ·enunciado. «0 presidente n!l,o é obri,grud•o a '1l!cudir á ordem 
de haoeas-corpws. » 

!Essas quaitro .pa}arvra,s, ra,pi.das ce>mo um gol:pe d1e -guHhoUna, núas c-0mo a 
lamina d e u.rn fer1,o,. executam 'num ·a;brir e fecha,r de olhos a ·grande questtio 
controvertida. ISe ISS. EEx. não tivessem encontrado, ·em uma versão argentina de 
um esorip·tor americano, essa Unha !f.atidica, a causa do·s meus clientes teria, pro-
vavelmente, conquistado ·essas d.µas '<l!dihesõ·es, ou ellas se t eriam, co·nfund1do, uni-
formes, no v;oto ·geral da maior4a. Porque, em summa, SS. EEx. não articu.Jam 
um ra.c-iocinio ; adJd'Uzem mera.m-erute uma citação, cuida ndo ter ()OT>tado com e!la, 
-0 fi-0 da uutorid·ade, .todas as d'Uvidas, e assentad-0 em g.r.ainito, .contra a critica, a 
s egurança das suas consciencia~. E' 1-<m verslculo ele livro sag· aiCo , que em se 
prof.erindo, remove :al3 d1vergenci ;iS e emmudeco as -0bjecções na ,bocoa dos crentea. 
Os iprop·rios 'oodtgos, as constituições mesm•aa se .a;preci1am, se cantrovertew, susci-
tando, na inter.pretação, ·pareceres OIPPos.too. Mas o tex;to lnvoca,d.o por 8'8. E B"x., 
o :mesmo é mostrar-se q.ue clarear tufü>, ~ fiat hix ialstant3ineo sobre o châ,os da~ 
nossa.s disputações. 

Com effeito, qua.ndo por 'Parte do im1petrante. se accumularam ·em rupai.o da 
sua preten<;;ão, tantas e tantas autoridades constltudonaes, a.•as mais altas ams 
Republicas .a merioa.nas, su;p.por feCJha.r o debate, numa s entença judidal, com o 
sl.mples juízo de um autor, isolado ·entre ir~numeros ourtros, para ·°'1 Quaes se appel-

(1) Pags. 29 e 30. 
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lara em sentido oppost o, é attrlbui·r a essa individua!Ldade uma es•pecie de ' primado , 
pO'lltl:rlcal entre tod!OO os mesttioo. 

<Pesemos, :pois, antes a.e mais nada, o valor dessa auto·r.ida:de . 
®sta·rá PASCHAL no plano mais e levado entre os constitucionalistas americ:i,nos? 

C<ltitamente não. Ninguem o ·empaTielhou nunoa aos Sto-rys, aos 'Marshalls, aos 
Kents, aos C.urtis, aos Cooley.s, aost Pa.meroys, aos Hares, iwvooados succ·essiva-
menóe por mim. Folheio mw!tas d•a.s 0bibliograp,hias da Constituição dos Estad·os 
Unidos e não ·füe ·enco.ntro o nome: .ne m nas Rt!}]c-1·enaes td the Op.n.stit>u'fJJJon of th.e 
U1t. States, de FosTElR (N. York, -1890), nem 1110 Guidie to tJl.e FH.st . and .the Oonst. 
of the UnnJt. 'States, de ·RUl,lllRT (Boston, 188.8), nem no Reacl er's Gu·ide to the 
econornAa, soaial and pKfütiaal soienae .~ \BOWKER ('N. York, 18·91), nem na lista 
das autoridwde,s caipitaes, ?"ep<res<fmtatwe au,tority.s, arroladas ·POT WooDROW 'tVn-
soN (T.he S'/4r1te, Ros·bon, 1889, p. 570-7'4), nem .na ·de JdH:NSTON (History of a.me-
r<can politias, N. York, 1889), nem. .na de O'tlff'tiis, f.nserta e m a Narrativa and m"'-
tlcal Mstory of Ameriaa de JusTIN W1soRN' (vol. V.II, Boston, 1888, p. 25,9-6·6-), 
Ora, se esse escri.p1Jo.r lograsse, naquelle rpaiz , os credl!too que lhe pres1um-e o hC\11-
rall.o .S'r. .A;m.phHoph:io, segu<l'a:mente nesses trab.aJ.hos de consc!encios•a oa.ta;Jo..."aç;io 
não se lhe omitt!ri·a o nc;me. 

Verdade l!eja que PASCHAL !Dl'erece·u, na Repu'blica Argentina-, a honTa de du'36 
traducções. O facto, porém, não setiá KHfficl! de explicar, se attentarmos n as qua-
lida.dJes da obra de :PABCHAL. Oomo re1rertc;rio, !:sto é, oomo registro doe 01p,in'lões 
e sentenças, é incontestavel o va·lor do l.ivro. .Elle resu•me 1110 ma.is ·breve espaço 
a maio·r s<mllllla de informações convenientes, para dar a estranhos .jdléa facll .aa 
jurisprudencia americana, ·ou, no · 1seu proprio pa iz, servir d e manual a •COnS'Ultais 
usua·es, de guia a r eferendas de IO'ccais!ão, a.e d'lo conducto·r a inv·estlg.ações mals 
a.profundadas. Eis .a importancia de PASOHAr,, aomV'iletdor substancioso, ·r epoS<i-
torio ut.11, mas não aommentaidor, não interprete, não fonte de S1eDtençae. 

Quero, porém, conceder tudo a-o •Sr. .Am1p.hil01µhio, a qu·em prezo, cuJ·a Cll.!Pac1-
dade reconheço, cuja nomeação ll'PiplaudJi como- uma das esperanças do novo tri-
bUlllal. Ha.mbreemo.s íPASCHAL, S•e 1qu!zetiem, até ·c-Om STORY, o BLACK•STONE ame-
ricano. IMas era .predzo, l!ú· ·menos, que a O'Pin'!ão cLtada >por IS·. ~. fos·se a de 
PASOHAJ,, 

'Porêm não ·é. 
·Sob a .primeira das pro>pos·1çoes transcriptas de 1PASCHAL, ha e.~ta inscrtpção 

e:xipl!c!ta, positiva, i·ne,quúvoca: coAlttorney-Genieral Bates, On habeas-cor1ms, 5 J'Uily, 
18·6'1». E apõs aad·a uma das outras s'e inscreve .a whl'eviatura «ld.», iclJem. (trocada 
em um eta., prov•av,el·mente por tmganno do c opi sta, na publicação .e na ·cert·idão, 
qu;i püssuo, do ·accórd·ão). Essas 01Pin!ões não sãio, ·poill, de PABClIAL, mas do 
attorney-general Bates. 

Que autor!·dade j.uridica rep1resenta essa. ·entlclJade? 
E' o que s. !Ex. dev.ia co.nsidera·r, a,ntes de i·I1VOieal -a, para nãJo cahir no ~·aÇlO 

em que cahfo. 
Bas ta compulsar os liv.ros 'miais e lementares, o co-m<pend}o d;i GEORGE! MARTIN 

(A tea;t bonlc on civil go'l>e1'Mtl>ent, N. Yo-r.k, 187.5, p. 2•80)', '.POr exemplo, ou <> ma-
nual d·e noções 1JOlit!cas pa·N1; as es•colas. pl"imaria·s por H . NORTHAN (1A 1rW''iU!!.l 
<>f oivil government fo1• com,,inmi sahoo!s, N. Yrn-,Jr, 1890, p. 9'2-97), pana saber ·ql\le 
o aittori~ey-generral, ·nos E s tados Uni doo, é, nem •mais n em meno·s, Jio Miwistr<o da · 
J'U!Stiça. 

Até nos almanacks se enco.ntra ess·e Tudimemto. Lá est á, v etrbi gratiici, no 
Statesmcin's Yea-r Book de MARTIN ({Lona., 1891), lá pag. 1.043. Nas encyclope'dias 
usuaes, como ·a d•e .CHAMBJEJR (vol. 1I, Lond., 18.88, '.P· 51612), essa .!nf01rmação se 
ollf.erece ao a l•cance de ·'lualquer curioso: «So.b o g.oveNlo dos Estrudos Unidos-, o 
attorney general •é um 'dos· sete secretarias» (hoj•e oito) c1.cru·e compõem o grubi-
nete do pres.idente». 

!Como, porém, os ven.erand·os j<Ui·ZJes, halb!tuados a tratar os gr.a.ndes autores, 
não descerão de muito bom grado aios vademeauns es·cola·res ·e aos dfocionarios dia . 
v;u.J.garisação, re1Po~·ar-me-1he! ao livro <de iBryce (Amllriaan Commionweai!th, vol. i, 
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p. <ITI .da 1 • edic., ou !IJ-, 8.1 da ·2•), OIIldJe se (lertlilicM'ão de qwe o attorney uenerta 
é apenas um secretario de !Estado. 

E, se aipra·z a 1S1S . . ElEx. ,a,,pm·arem aindia mais a iveriificação·, 'uusa·rei convtdal-os: 
ao exame do 'Proprfo itexto JegisJ.aüvo irurbl!tuidoir desse cargo, ·que diz assim: 
uHaverâ na ·séde d:o Governo uma repa;rtição aid,minis·trati'Va, ,con'hEJcida rpelo nome 
de l!'·e.vartição da justiça, e um atto'l'ney g.ene'l'al s·erâ o seu chefe.'' (Reviseà Sta-
twtes of the Uniteà Stwtes, 2ª edit., WashingtO'Il, '1•878, .Secç. ·3'46, p. ·59.) 

BATES inenhuma nOO;a;bilida;de pessoal il'epresenta. Não ftgura mesmo entre O!! 
a~torney generais d·e mais 'llome nos Estaldos Umldos, ao !adio dos' IPa·r.sons, dos-
!Pinckilleys, dos 1WliI'ts, dos Taney<s, dos C~l!tlfords, dos Reve.r.dy John.sons, doa 
Oushings, dos 1Stantons, dos !Eva.rts, dos ·Pi·erponts. ( 1) Nem sequer, nJ•o ministe-
rio a <que 1pertenceu, foi :parte conS'IJicma. ( 2) 

Todo o ·seu v.i,lor, portanto, se resume :no Ida posição official, :que occUIIJou. 
® -=ssa IPOSição nenhum titu1Jo d'E! au.to·rid!ade j1ur!dica Lhe confere. iBATES !oi mi-
lllis.tro da jus•t!ça sob '.úincoln, como o Sr. Fernan'do ·Lobo é minhs.tro da justii;;a soib· 
o U!J.1'echal F.Joriano Peixoto. 

A opinião de BATES, 1n-vooaida :pelos IS·rs . l.\.mph!.IO'IJhio e :Mia.cedo iSoaires, ~ A 
que •esse 1s.ecretario de Estad·o deu ao seu ·chefe, com~ LSS. EEx . poderãio av,e;r1guar· 
no ipropri•o PASCHAL, 1em poucPo adümte do trecho a qu,e se r e-ferem (n. 141, p. 165 
da trndc. CALVO) . Linco.ln desobedeceu a 'Uilla ,o~rdem d·e hapeas-corpus, 'expedida 
pela Cô.rte 1Supr.ema ·em favor de um dda;dão americamo a11blt1arJamente sub.trahido· 
aos trtbunaes regulares, e, em apoto dessa lnsu·bmLssão a; autorldad·e jufücia ria, 
obteve o assentimento do seu ll!l'l!nistr·o da jus tiça. O •parecer de BATES, na 'E!Specie,. 
eq'uivale, .pois, •oo que, 1110 caso :aCJtua:J, :pro'.feI'ISse ú secretado üo ·S'r, Fh<Yriano 
Peixoúo {!,cerca. do habeas-corpus r·equeT1do rpor mim, Um 'El outro is~o p111rtes. n.o 
Htigio e, como ta.es, incB!Pazes de eX>primir a 1mparciaJidade ju:d!ci.a!. 

IA. magistratiwa, rP·ara .que .SS . IDEx. appel'lam, -0 ar esto que .arneg·am, o oraculo 
Qlle proclamwm, reduz-se ã. opiniã? J:nteressaid•a e su,spelta de ,um d:uncclonario em• 
J.'<'la,ção a aJcto:s do GNoverno,, â opinião de um swbalterno com respeiito a rubusos 
1<:h1 1seu supe.rior, â opinião 1d1e um secretar0i.o d emtssi'Vel aà nutum. :pr.on'U1llci•and1:>-se 
<11,,~rca das 1dellberações do chef,e, ique lhe tem 111as mã os a ca'rreiI'a e a soI'te, 
ISIS. E1Elx. f:l·ão 'V'ictimas doe um equ)1V1oco. !Mas desse equivoco resulta wma e.nor.mi-
dwd·e estUJp0Il'da. J.ma15'inaram !fiPmar-se nll!!Illa autortda;de judiclania, e é :nu•m 
excesso administra.tiv-o que asse111tam a sua argumentac·ão tada. 

Pa/,p:ando rogora, pelo que acabam de ver, a eI'ronta material, em que 1.ncorre-
,ram, os egregios maigistr·ados .hão de estremecer, es~ou certo, consid·erwndo noosa 
in.ll!dVel"'tencia, que os levou a entregar a Jouberd·ade, a :vii-da e a ihonra de dezenrus· 
d·e .cidadãos ao ju'izo interesseiro .de uma tra.doição administra.tiva, co.nver:tida em 
ca'll-On jwdicia;l. .Se a discussão n0 1Su.premo Tri1buna1 se regesse por 'outmas nor-
mas, se SS, EEx. ex·pen&essem a)li os fund·amentos, a q•ue dapols J.lgara,m o seu, 
voto, e se, 'em seguida, antes do l;)Scrutlnio, tfoss,e dadoa a tpalav·ra ao f.mpetramste, 
CO'mo o el!!iiglam os o!Mre!ios ·amp.Jis:;;imos da. 'de1esa, aoredUo q ue, 111a s:ua imparcla-
Hdad e, :na sua :prO'Mdwde, os •Srs .. ·~p.hf!.ophio e Miaced·o ISoaTes, não tendo Olllltros 
motivos de :decMir além do que paFticula:rizaram, emendariam o engano, em que se 
acha'Vam, e 1que ma,terialmente acabo da evi·dencLaJr. 

Na silva de opiniões dive~gerut·es, oscma:ntes, contradictorias, vtrav.ez das quaies· 
S'El a.bre pouco e pouco ·a 1dlha da boa j·u'l1i&prudencia, só 1accessiveil â 1paclencia de 
!nqulrid·ores escru,pulosos, é ;necessf1.rio ·anda r com o maior cuidaido .para não con-
tfundtr as :vegetações aJgriesrtes ·e r·Ei.fu.gadas do 11;h'uso ,cCYm o ·des,envoJ.vJmento con-
sagra do ·e cu.Jto d·o direito. iA's 'Ve:;<es a àri;•attenção em ,pres,ença de uma clausuta 
aDpa'!1entemente acci'dental, ,Cfe uma vhrase accessoria, de um nome ipro[/rio, ·b&sta, 
[Jara armar ·aos estpiritos ma.is cautos ciJad·as, como .a em que se ·dei:x:aira.m enven-· 
cifü.ar -os •do.is iJ.lust rados ma.gistra;dos, 

(1) T.horpe : The gov'ernment of the peoPle of the Unt tea. States (1PM1'11doelph ,, 
1890 c. VII,'IJ . 193). 

(2) tA.ppleton's /(,yio·io~1ooàie of am.eriaan biograph (iN. York, 188'8), ;v. I . 
''1»1' Jf 3, 

) 
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:Mais .precavddo rque rSS. ElEx. foi 1Pas0hal, a que drrogam flagrante tnjust!ça,. 
associando-o rá o.pinião de/Bates. Ha um ap@h<begma; antigo, de que os estudiiosos, 
não 'IJOdem 1aJbsfrah'ir, !Pllira não esco·r.regar em juízos tffillerarios acerca d•e opiniões 
alhela;s: L ege t-otum, si vis scvre totum•. <Ds bons livros têm ru;i suas coordenações· 
organtcas, que cumpre 1exa,miJnar, não •lh es julga.ndo as i-déus pelo \!)1rimeiro Jamce, 
que <nos lisonjeia os semimentos, quand,0 manuseaimos uma obra sob a !rufüuencia 
das predisipos·iç@e.s Cl'eadas em 'IJl'esença de um caso ,p.a.rticulwr. IAmi,go de ace!'taT,. 
pois, como é, o ISr. ministro .'Amphilophio, e empen;hado e.mi descobri,r a verdade, nãp 
-de:via fixar -se no § 140 d110 ·~.eu PAJSCHAL, suppondo ter descoberto ahi o veio d!e 
ouro sem escoria. iContinuaisse a versair as anrrotaçõ·es dessfl '€sorlptor, -e !"er!81, • 
ouc ·el'le não perfi.Lha o juizo de [Bates~ apenas o consigna; le, S!l dá opti:iião s·ua1 
~ em ·sen<bido contrario . 

rcompairando, '!J(}r exem'Plo, no tocant0 á llJuto·r~d·aide do 'Pir·esi·dente quanto â 
suSiPensão do habeas-corp1<.s, o 1§ 110, a q\Jo SS. E/Ex. se arrimam, Jogo com -o para· 
gra·pho immeiiHato, os honrrudos juizes detronta:r-se·ihão com este -contraste: 

«140. i!Dl 1Pres1dente 1]Jílllede suspen>dier 
este ,privUeg.io 1en 'tienpo de rebellion. 

,«141. ,P.areceri·a, 1c-om-o ,e! poder est(J,. 
dado aJl <Congreso para .suspend<er el 
a uto (writ) en ~aso de rebeHiion 6 in-
vasi!en, que el derecho ide ~uzgar cuando 
lha surgiido la exiljencia dleve ·pertencer 
e'ca~1isi·varnen t e á aq11el cuerpo.JJ (Hagina 
2G5) . 

<ela! :pl'ivHeg.lo dei manlilruto d>e ht1beaa-
, IC!M'tJt1ts soZ(unente p'llede ser suspendidQ< 
por Zey d 6'! Gongrasu. E:c-parte J\1.erry-
mnn, 2·4 Law. '.Re·p. 78 ; 9 Am, L. 'R. 524-
U'ones v. Seward, 8 Gr. 42'1.JJ ('iP. 26\6). 

'A traducção <1e iN . .C•ailvo, no 10 vo.J. do D igesto ile Dereaho Redera!, •CY wn1·co· 
até •agora amblicad·o, ·abrange a 0<bra 1dJe PASCHAL sómente até aó n. lJ.87. Ha, IPO-
rém, ou<tra versão, ig ualmente accessivel i:i,o commum <los leito·rst, iPOrque é tam-
bem em hespanhol. E' a de .CLODOMIRo QUIROGJ\., La Constitucion de 1,os EstUJclos: 
Unidos, Buenos !Aires, 1·88·8. O a nno é o mesmo •q•ue ·O da de !NICOLAU' C'ALyo. 'Mas 
aquena comip.r ehende o liivr.o ·de IPASCHAL 1em amibas as s'l!as .pairtes. 

·Pois 1bem : [·ecot'!"!l!lll -os VJeneraJV•e'is juizes ao appendi0e da camp~lação de 
:Pa!schal, e ahi, soib 'º n. 393, pag. 461, se Lhes d epar.a;rão, não .c:omo il'eferencia ao 
senti-r de oJUtr-em, mas como upónião :proprta ,, o itutor, •idéas diametralmeI!'te iOppo1$-
'tllJS ás do trecho, iem q,ue ·assenta .o , voto dos dol.s precLa•ros m!.nistros. 

iE!l-<aS: 
«E! aTticu110 1segundo (de la Constitucton) ill·O ·c·onfiere a l presidente ·e1 ' ·dere·Clho, 

de suspe11Jder el a'llto, Y iteniendo en consi1der ac<i6n Jas emien1das V y V'I, no ve·o 
razon, en ningwn,a emerjencia '.Para suponer •q'lle ·ei! presild·ente i!}Uede autCYriza,r [tt 

suspoosion d,el auto d.e hc&beas-corp7•s ó ·el •rurresto de 1Un ciudadano, a no ser en 
a1wili}o del rpocler j<Uáid!aZ. DeficlJe la m(l)S pni?mitwa historia de Qa :Iey .comum, 1s•i .uni~ 
!Per.J~D'lla era 1presa, no• impo1~ta por M•toriclJaid ele q'U-ien, tenia derecího al auto d.e-
V1a.becis•corpus par.a nevar su •caso ante -e! tribunal d·el .reY; y, si no se ha•bia en-
virudo cim e'I ·Caus•a b<astante ,para jusitifi1cair eL arres•to, tenia d1erecho á su liberta.d.D· 

J)'est' art'e PASCHAL, .citado por .SS. iEIEx., it;r.ans•fo.l'ma-:s~ para •nõs iem um 
escudo mais. 

Conc1usão: 
.Suppondo invocar .um j'wris<:o·IJISIU.!to,, 181$. EEx. jnvoc.aTam •ttl!Il !fun<cci·onairi<o 

ministerial. 
!Cuidando citar PASCHAL, citaral!D BATES. ' 
~()I'edi'tand-o ft1rmwr-s,e num 'julg·aimento, !firmar-ain-se no 1parecer de 'll•m ministr°' 

aocomrn•od.wdo â 'IJ01'itica c1o :Governo, a que ·O 1!iJgava .a 1solida-rved·ade dq seu posto. 
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E eis as hases do voto, que condemna ao deg.red'<> lndefinid·o, á indefinida prl·são 
quarenta e sete '()Oncid>rudãos nossos, em p·l·e.no r,;g·imem const1titciona!. 

:Para Isso bastou a<0s j.ufae.s um qiti-P'!·o-quo sobre !duas linhas de u m comlJ}i-
Ja.d·or, Hdo numa. ver.são incomlJ}Jeta. 

E' de tremer! 
III 

O a1'esto de Marnha:ll : prime iro engano do 
.Sr. Ba.nra.das. 

Não quero limi1ar--011e uos !rtmda.mentos expressos da sentença. IN"as justlifi-
cações o·raies d-e voto, que a. precederam na. sessão de· ·23 doe Abril, o .!Uustra:do 
relator do lfe"ito, o 'Exm. .Sr. /Ministro Barra.das, auxiJi,ll!do !Pelo Sr. Procurador 
da. Repub.Jica, alhanou o terreno, para. essa. decisão, com allega.ções, a. que o seu 
talento d·ava o mais perigosc> verniz. !Sob o J.ustre da siua ·Pa·laivra. flwente1 e a.ru-
ma.da, o habil magis•trado multiplicou injustiças contra a doutrina constitooiona!-, 
contra a causa dos .pacientes •e, até, contra os proprlos ·elementos da defosa t ra-
çada no meu requerimento, sem que s•e me consenti.sse O•P·PO•r embarg os a essas 
lnexactidões, q.ue a.lLll,s Iam actuar immedia·t·awente sobre a •deliberação do t·rt-
bu.nal. 

:Se essa prax•e nasce <do regirnento, evidentemen•te e.na atten ta contra os dil· 
reitos mais ·patentes da def·esa. Não .deve o impetra.nte .ser a.dmlNido a. fallar 
delJ}ois de toma.dos os V'otos, ']Jorque a de!iberaçã·o ultimou o d"'bate. Mas no car-
rer ·da discussão, a ·ntes· d.e consummado •O escrutínio, a audiencia da pa.r>te cor-
res.ponde não s"6 a ru:ma exigencfo d•e llealdad·e -ess·encial nas regras do processo, 
como a uma. n ecess-iodaide das fuincções do t ribunal, truteres·sado· em não resv:alar 
'])ara o erro por fa~ta d·e eschLrecimentos, :que a tnterv·ençã-0 op.portuna da d~f'esa 
lhe .poderia ministrar. 

'Fossem .outros os esty.los daquel!a •excelsa coroporação, e .certas iUusões ju-
ridicas, .debuxadas a.Ili pelo rpresti.g>io de uma in tellig·encia engenhosa· e 
,prendada, como a do mtnistro a .quem se diistrtbulu o meu habeas•oo-rvus, ter·l:le-
hiam t a>lvez desva.nec'l!dü pa,ra logo, em •face da r•ea.Udad·e, que e> advogado dos 
pr·esos -ta cilima mente reco.nl']J\Oria. :Dessas incoror-ecções , alguma.~ ·pe-rdera:m ele todo a 
releva.nela com a occasião que 2$' 'Vlru: :riassar . Outras, porêrn, tendo a mais• in-
tima relação com a sentença. de ~7 d e abril, demandaria;rn, para completa. el·uci-
dação do .aissum,p.to, exame· .prellJU•lnar a.e> do accordão. 

A's a.ntececl1e.ncias que eu fôra. ry:,uscar, -em aJp·oio da mi·nh a ·pretenção, na hls-
roria a.o .füreit'o ·americano, timlYrou o !Sr. 'Barradas em oppor. os mesmos1 meios, 
r estolhamclo, com a confiança dQS es!P'iritos quê não conhecem di-filiculdades, no 

.campo i•u-rvdi'co, .o.nd·e eu co lhera 11- mãos largas a defesa. So·b .es·se pr-0posito, r e-
mon:tou S. Ex. ao l)leriodo ini.c!itl dessa ·constituição, hoje centena.ria, á sombra 
de cuija frond·es•cencia ·gigante1;1ca, ,fo·mos ·bu.s.ca-r •as s·ementes da [•i'b.erdade r epu-
bHe:ma. . 

. ;\Tas, relatando aos seus collegas o caso Marlbury vs. 'l\![adison , S. Ex. m!Lo 
IJlÔd·e s er fie l ã, verda:de. _P.e:rcebta-s e que o i\lustre j•u.ri<rnonsulto possuia da ma· 
t eria a1pena.s as informações s•uperficiaes e truncadas , ·que se o·btêm nos .exposi-
tc>res mais conheiciod•os. 0.ra, os eJOegetas de a:restos ju d1dair ios .se .Jimitam a ex-
trahir de cada caso, no meio doais 'Va·1'iadas conclusões., a qu-e eHe .possa dar o.rigem, 
as mais consenta.neas ao a-ssumRto, que se tr·a>la, ou á ojplnião, ·que se defeinde; 
die tal arte que, ás vezes, não :é 1possiwl '(lc>nhecer u ma decisão judicia.! na sua 

v erdaide, s em, ip·or que assim •diga.mos, fo•lhem.r os atWtos, po1r .outra, sem l·e"r a. B·en- , 
tença i1~tegralmentie, no s·eu oriipinal. 

'Ois.ponho .felizmente de mel~ , pa,ra saJtlsfaz.er a essa ex·J,g.encia embaraçosa; 
porque t enho, na .minha mesa ·&e t!'aibal·ho, a Go~lecçã·a das decisões constitucio-
, ~ ·ws do s u.premo juiz Mamaa]IJ. (1) E' u m livro !]Jreclosissimo, raro, rubsoluta-

(1) The wdti1ius of John ·~arsha.H, late ohief iitstioe of the U.iite<l s.ooJtes, 
upon the jlecleral constitiition, >M:QCOCXXXIX. 
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mente esgotado, com q'l!Je o cB1pricho de curioso nestas coisas dotou a :minha mo-
desta bi'bNotheca. Nella s·e reune o saber coinsUtuc!onaJ do homem .qu·e fez mais 
pelo dd•r·eito politico da União .• '\,mericaona do que os autores da s·ua •ConstituiçãJio: 
as .sentença,s memoravei•s do ma.gi·strado que, dur.a111te trinta e quatro annos, pre· 
sidiu, do alto d·a Côrte .su11:>rema, no desenvo.J'Vimento jul'idioo d8is lnstitu.ições l!"e-
pubhcana.s nos .Est·a.d·OS Uni.ditos. AJbre ,esse e difi.clo magni<fico, .Jevant!lJdo á Hber-
daide legal, ·a sentença pro.ferida ll·O ·oaso Marbury vs. Madlson. 

IPor .Jongas ~rin:ta .paginas se ·esten:cl•e ·eJla, o que não me permiÚ!rla tra.nscre-
rvel-a crieste 10<gar. 1M:as, acompanhando-a •no curso da,s suas deducções, r eprodu-
z1ndo-a na·s su!lJs •passagens .capitaes, espero d eixar indicada, pelos se·us 'Pontos 
de cuLmlnação •dominantes, a o'l'ientação d·esse ares1to, o 1:!1Jio <lo •horizonte jur!-
dico, que eJ.le abra,nge, os .prtncLplos que descQlbre. E então ver-se-ha tam1glvel-
mente: 

1°) 1que o caso ootuaJ é fü.v.ers·is1s-imo daque!Le, não se pod·endo, pois, npipli-
car a um as ·conclusões flxadas a respeito do outro ; 

·2.o) que, to.da•via, a d·outr!na •consagrada nas premis·sas dessa deois·ão, longe 
de .favoTecer 'illOS meus a.ntagonistas, •Cons titue, peJ.o c ontrario, o 1rruais ·bem sortido 
arsenal de aronas· utll!sa;1ei8 ·em auxillo da causa que ad;1ogo. 

Trouxe-1se esse vreced·ente á collação, no ·exa,m e deste habeas-oor1n,s, s ob o 
intento de mostrar, ·Com o exemplo da denegação desse .recurso pela .Sup·rema ·Côrte 
F1edieral num, caso volitico, a incolll!P·etencia .do !Supremo. Tribunal, entre nós, 
em e.specie .que ·Se 1>retende assemelh·ar á,quena. Exiponha.mos o caso, e no 
mesmo ·PO·nto, resaltará, aos olhos cl·e :todos, a faJlacia dessa comparação. 

Por acto do govenno federal, em 1801, WH!iam. Ma.rbury fõra nomead-o juiz 
de paz do districto de Columbia por cinco anno.s; ·e a nomeaç·ão, assi.gnaida l]}elo 
P resiidente .communi1cada ao Sena.dijo .em 2 .d·e março d•a•qu·elJ.e anno, tiv.ema a sua 
approvação n o dia su·bsequente . Po·ucas· -horas depots ·findava o prazo presid•en-
eial de John Adams, o ts1\lJCeessor de Washington, e J e·Merson assumia a 1Pres1-
dencia. d·o.s 'Estados Unidos. Acl\'ersario poli<tlco ele Jefferson , o juiz de .paz no-
meado para ·O disiri"~to ·fede-r·al ccinnr·a'fi.av-a os inter esses do n •ovo Pre,s idente, ·que 
pesalveu desembaraçar,se do tro.peço, ma.nclaindo •cassar o decreto ci:ue ·O seu mi-
n istro da j ustiça, o at'to1~1eiy general Lincoln, encontr!l!ra no meio d.e outros a,ctcm, 
já •reg!IJ!izados, como esse, com o sello da R epublica. Prejudkado em direit os: que 
já •reputava adquiridos, Mar·bury sollicitou então contrai o secretario de Est!l!do 
Madison um iv.rU of mandairl!los, isto é (.sün:p.Jificando a idéa technica, .que ne·ssa 
locução for·ense se ·contém), =a como intimação ao ministro , tPara en•éregar a 
nomeação ao nomeado, ou• iusti.ficar -0s motivos porque lh'a -retiraiva. 

Quem pod·erá .c~o.nsid·erar con.gcnere com a nossa uma hy.pothese tão radlca.1-
mente diversa? .Alli se tratava da escolha de funcciona-rios, cuja inves tidura 
pertencia ao Exe•cutlvo, ma.teria es.sencial, 'exclusi'va ·e abso•lutamente politli1c:a . 
Nã,o .havia direitos individuaes offend:idos, Uberdades •leswdas. 1Cuidava;.se !lJpenas 

de <0n!s.tram•g'er ·po·r a'l'tes Judlici1<es o Governo .a ef.fectum· um a cto de sua oom-
1Petencia administra,tlva, ·forçarnlo-ol a sancc'iona·r ·Uma nomeaçifo, a que e.Jle não 
~odia prestar a sua confiança, Q·ual é o traço de homogeneidade entre esse 
facto e o ruct ual ? O que aqui ;;.e ped•e {! a restituição da li'berdade -civhl .e a resti-
tuição das immunld·ades constitucio1naes a individwos arrebatados, por seq,uestra-
çã,o administrativa, ao gremio dos c;da.cJãos .iiv1'es, !IJO uso de di.i'eitos cu jo exe.r-

. ciclo s·ó se póde perder •PO·r s·entença Judicial. •Não se julga um ·acto po1iitico do 
Gov:erno, nã.ü se :prmendc r.es"Porrs·abilizar judi-cia.Jmente o Governo pel·a pratica 
<iesse acbio ; sim1JLesmente .se quer ci'r.cumscrever 'ª a1cção .ao Gove1m.o a-o•s .limites 
que a lei •lhe impõe, obstando ás suas invasões no dominio im,penetravel do outro po-
der. Pois, realmente, entre creruturas qu·e não pe1,d·eram a razão, haveria meio de 
jungi'r sob a mesma rubrioa juridica estes dous casos: um <funcciona.rio nomeado, 
que pugna 'pe·la sua nomeação, e ·um .oida.dão pres·o; que .r.equer a sua !Lberdade? 
Ou id•evéra.s deliramos ·todos, ou não rióde baver nad·a ma·i•s ·heteTogeneo .que es,tas 
duas questões . 
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Todavia, apezar do caracter eminenrtemen.te :politlco, estrictamoote ]Jol1ttco" 
do a'buso a11gui:do :por M~rbucy, a senlt:ença de Marshal1l ·examina a curialida de• 
do procedimento .ao Gover.ru10, increpa-o de erroneo, de -iHegal, de attentatorio a os. 
direitos do r eclamante. Como, porém, ella acaba •Por d•enegar o remedio :r>edi!do; 

a.cl'ecHitam ·O:s que nã,o conhecem esse documen t-0 senão poa: linfo•rmaç.ões e extra-
.cto•s, que a cr·azão ele d•ecLdi·r, no aa:.est10 d·e ·Marsha11, está 1na •filiÇão p olitrca do• 
aoto official con<tra qiU1e se reclamava. 

Ma;s tal não ha. A doutrina que ~ss·a d•eC'Lsão ·f.irmoill, é puramente a de que 
a jurisdicção d·a Côrte SUIP·rema, na especie, .não podia s·er ·original, e sõ por v·ia 

d e appellação teri:a 'ª Côrt e Su!Pr,ema o d'ir.eHo de •conhecei-a. Alrás esta noção, 
[[loderl•am os honrados ju!lga:dores enc001tral-a mesmo em atlgun.s commentadores. 
mais accessivels 0que ai colJecção da.s sentenças de M~rishafü. No comment!l)rio de 
Curtis, .por exem!Plo, 1S1S. EEx. ·leriam est~ noiticia: 

"º t ribunal sua tent ou que na especie se exigia ·delle o exercício ide j·u·risd1-· 
cção or!gi:naria; que a sua jur!sdli·cção o·riginaria sõ }Ilol·ue as facu1'dadles Indoi-
•oadas na ·Constituiçã<> ; q ue a p ret enção ve•rtente não ·cabia neUas ; que, em sum-
J!na, a ~lausula da lei ·de organização, o·nd·e se cowferia1 oá 1Côrte Supr·ema a •attrl· 

ibuição 1de expedir uPrits of manàamus .contra f unc.cion!l)rios .admi:nistoati'V'o1s, ·eT·a: 
inconstitucio•nal.» (1) 

Oiçamos, porém, o 'IlirO!Prio Marsha U: ' •«A 1'e1 q u e organiza os tribunaes ju diciaes •dos Esta.dos Unidos, a utoriza N 
Gôrte •Suprema cca expedir writs of mOAid'amus nos casos adm'ittld.as pelos princi-
!Pios e uso~ de d ireit o co.ntra quaesquer tribuna·es •constltuidos, ou funccionari-OS 
inves tidos em cargos siU j eitos á a utoridade .c]:os E sta;dos Unidos.» !Nessa class•e-
se comprehende o secr et ario d·e Es•twdo, !POIS as suas fUJ'.l:cções se exercem sob a 
auto·ridade da 'Governo dos 1Estaclos Untdos. Logo, este tr.füunal sõ não sé poderá, 
considerar ·aut orizado a expedir '? maniàamus se essa ·disposição legis·Lativa iflôr· 

inconsti tucio.nal . » ( 2) 
.Passa ::Marsha.H, .po1s, a i-rnqu<1rJ.r da 1constl.tucionalidaide ·clessa disposição 'le-

g;islativa . cc.A. .Gonstituiçãio, diz el·\e, na distr!1buição desse 1p·o•der, 0d!eclB1ra qu.e a. 
Côrte Sup1'ema. t erá jurfaddcgão OfiginOA·ia em tod.as as questões concernentes a 
emba:ixadores, miinistros de QUtras classes e consules, assim como n aquellaa em 
q ue fôr •parte a;1gum dos ·EstB1dos. !!Dm todos os -0u t ros casos !li •C'&rte Suprema. 
sõ terá jurisd1cção eni grão ele recurso.» ( 3) 

.JDin .cons·equenda, conclue el•l~, <«para termos o d ireito de expedir o man-
damus requerido, n ecessar io seria que estivessemos em gráo de appeHação. To 
enable this coui·t Phen to issue a nianàOAnus, it mwst be shown to be an exercice 
of a.vpe!lat e jwriSd!ictio'lt. » 

Mas, observa o ,prolator da .~entença, a q ues tão á:\»1 inteinta'da em prtmeini. 
insta;ncia na G&rte Suprem!!\. A 'leli organica dos tri'bunaes ·america~os dá-nos o 
direito de conhecer do assumpito em pr!Jmeira insta1nola. 1A ·Comstituição, porém, 
por outro lado, sõ nos· 1Permitte examinai-o em Begun.da. 

Como •delibe-r.a.r? Entre a lei ordinaria e a Lei oeonstrtudona!l, (L quill da:J {lut1.~ 
cingir a sentença ? 

F oi então que, i;iela primeira vez, s·e er.gueu a grB1nde quest ão 11a vrer ~·glt

tiva, reconhec1da •á ctuslt:i-;;a f·ederE);l, d e negar execução •aos acto.s inco:nstitu·cio-
naes da legls!arl:ura. Marsh all o&IJcarou-a •d·e frente, '€ r esolveu-a vara .sempr e, 
:nessa dno.Jvi.davel sentença, que co1i.~·úitue .a ·carta. do auitor.iidade arbitral da. Cônts 
Swprema entro a Constituição e ps dois Po·deres politkos .da Uniifo Americana-

( 1) Geúrg·e Ticlm0or .Curtis : Çommentaries on ihe j1vri8àfotion, praati@e, •tlttf. 
vec:1ilirll1' ju1~spruclence <>! the cou11t.s' d! the Uwiteà Startes, ivol. [, (Ph\ladel11b ... , 
a854), § 110, 'P•. 12•7. 

(2) The writl!ngs of John 111ia.rs·ha1'1, Williia,m Mai·bury VB. James Mailiso'n, p . 21. .. 
(3) Ibià . 
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<cA a,utorlJdac1e>>, disse MaTslhall , "''co111d'.er>da ·á C'Õl'lt'!l >S'llr[»Dema po.r ·esta lei, de ex-
;pedir mand!amus .cion<tra fulllccioonar:ios, não 1s•e ·conlforma .co.m ·a Const.Uuição.1> (1) 
Não podemos, ;portanto, obedecer-lhe; i;'O;r.que cca phraseolog.!a da Constituição dos 
Estaidos 'Ulllidos OO!llifliirma e ·r·ef.o rça o prlJnrcipio, essoocl·al a toc1as as oonstlJtuiçõe.; 
escrirptas, d·e que toda ·lei 1r·epurgnante á .Co!llS'1:itulição é nul1a, e de .qu.e .os tribu-
.naes são ·obrigados a ·O•bed•ecer, acirma d,e t u.ao., ao paicto 1'ed0ral . i> ( 2) 

.Assim o mwndamus f oi re.cusado, não pela incompetoocia cons•tituci·OlllM dia jus-
tiça, mms ·v eia inoonv,v1e~e1wi!a const-ltiW·lona! da Cô1·te Sw11rema, iJJOll'a con,l;eoer da 
questão em instwnoia originaaiia . A 1petição c1evJa ,ser a>presenta,(l.a a um tri-
rbUma.l ill!ferio•r, e .só por via c1e recurso po:deria ch'!lgar á Côl.'lte 1S upr.ema. Manshal<l 
reconheceu o direito de Marbu~·y, r econheceu o poc1er da justiça, para obri.g·a.r o 

<Gov.erno ·a r espeital-o, indellerindo o 1req1Uerhn ento 'tlnioa.mente IJllor •eno do ;pe-
~riciom9.rJ o na ~isoolha do tribunal, que devia ju1ga1-o. 

Ded.xarei 1'alrur por mim o malB moder.no e o mais ·aiUJto·rizadci hi.S,to.riador 
(!·as aidministrações de J ·efferson: 

·cc O •narvaan11<s po.dlia ser ewpe'CUdo, ma•s não 1pela >Cõrte S·uprema, •cuja juris-
d>icção só rse '!J)odüL exer cer •em .ca:so de reoUJI'SD'S . Nroutras pa lavra:-s : se Marhury 
.quizesse dmpet.rar o manclamus ao juiz Ciran oh e ao tribunal do districto p oaia 
esper04· o bom ewito da siw tentati1~a . Th e m cmàamius miglbt. i~me, liut not prom 
the Su.preme Oowrt whioh had a!ppe'llaJte jurisd.iotion ~inl'y . ln othe1· wo1·ds, if 
Jlfüll'buiry ohose to apply for the mandla.n.iis to Jº'UJ&ge ra111anoh anid the Distr!ct 
00111,t, lve mioM ewpect 1t he suooess of Ms ap:pUoation.i> (3) 

O ·M'esto pr.ofeli.do na 1causa ·MaI'bwry vs. M:a;dison, 1portanto, esrtend.e a com-
petencJa dais jusíl:iças f.ederaes immen samente allêm <la que o meu ·requerimenlto 
de Ji,abeas-dorpus Ilhes attribue. JDu 1recJ.amo ',para 1os rtri·b'llna.es apenas o direito 

<le enrtende·1· na apreciaçfu>o de actos d·O IG'ovem:l'O, .que d'er.em o lnfüvl·duo nas 
suas liberdaides . E lle r eivlJndLca !))ara ·Ois tribU111aes a fa,ou1dad·e .de sentooci!Lr atê 
a re"l:)eito de ructos admin1stratiwos, cujo cnraidter eminentemen~·e ,po liJti.co não 
se 1Póde conte<;tar, .como '° pmvimento de ca1,gos •&e ,n omeação do Governo . 

E ,;io.r que? 
1Siimip·1esimente porque, na espeeie (entendia a Côrte Suprema), havia um d·i · 

r.eLto adqui·rido, .que pr·oteg.er. O juiz de !Pai;, assi.gnaaa, como estava, r eferen-
dada e sellada a nomeação, rttnha an~1e si 'tlm qulnquenmdo, d•ura;nte o qual ·e.ra 

.inamov1'Ve1 . ' Pouco dmpO•l.'ltava, pois, que a investi•dura fl>osse acto do Governo·. 
Esse acto, wma vez p ra ti·cado, importava a n1cqu1isição de um direito. E ·do dirélto 
adquirMo a j'Ustiça era o rpocl.er Jdone o para conhecer . 

Se isso e ra v·erda.delro ' em relação a d1reito-s ad.qufrido·s ·por actos es1po~1· 
truneos do Governo, •que 1diria a ·Cô!!'te IS.U<pl'ema, q'llarn1o ~e tra>twsse de 1di•rettos 
lnv€Slt!dos mos indiVlld'll·OS l;)O r dispos ição oon.S<tl•tucional? 

Nomea.ndo •empir egado·s, •OU deic1wrando o esta·d110 d·e 1s.iti.o, o Governo exe·rce 
e1:1 tos pool'iticos. Mas ·diesde .q•ue esses •ex.orb1tMn id<a 1ei, e aigg1;a'V·am drir eitos, a 
acção coorreotiv•a d•a, justiça ~ inquestion!a vel. ' ' 

Se os tr!.bUJnaes podiam o·briga-r, por um mand•a do·, um mi11Jistro a nã.o violar 
um.a rnomeação, a fortiori lhes incumbe o direi·to CJ.e vedar-1'he a ,exitor11ão de 
liberda.des ·inddv·id.uaes . A tdção po.J.itLca do a1:1 to não f.uirtta <á. wcÇão da justtc,a 
os a,buoos do poder. 

(1) Ibid., pag. 2.s • 
(2) Ib. 
(3) •Hemry A1druns : H i story of the Unvtea S·tates of Amwic,a durvno vh,9 

J~o·st adm?Jn.istrc~t.fon o't 7.'homcc.s Jefferson. Y. I·I (N. Yo~·Jc, 1889, ) C. VII, p. l47. 
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IV 
A lição d·e Marshall . 

.Acabamos de ver a conclusão da senltença mo prim·elro ar·esto a0ddu:~ido pelo 
respeltavel sr. ministro ·Bat-radas. Onde s . ex. s·upl)U11'h.a ter des•coberto uma de-
clarnção de incompetencia da justiça em virtude d·a ma1ur·eza pol!.tica do ·caso, 
v imos a incompetencia do triburnal decla-rada unicamente 1por failta de jurlsfücção 
o·riginaria n'uma .ca·usa que só podiia chegar á •Cõrte Suprema em .gráo de recurso. 

1S1gamos agor.a as deducções .ao ju.J.gamento, o proceooo do seu· raciociinio, 
tod10 Iog\.ca, todo clrurid·ade, todo .evi'<lenicia reS'J)Iandecente; ·e, a caéLa paiS'so, ·se 
nos deparam a ratilficação mai·s ·lumiimosa das -consid·eraç;ões em que escud·ei ~ 

direito dos m eu·s clientes . 
O cara.cter, qu·e, nes·sa decisão •i'l'lddevel, se a,Ccentúa, ~ a independencia dü 

tri·bunal, a sua desrtlmidez peran.t,e o ex•ecuti'V·O, o animio a.e cum1;i0rir o s·eu dever, 
fossem quaes tf-0ssem as res1po.nsab!.Jidwes incorridas . Da questão ·de fórma pro-
cessual, da s ua incompetencia pel-0 erro da parte, dir.\gi.rudo~se em primei ra m s·tan-
cla a um tl"ihuma.I, que só ·em seg.un.da ·deveria funoccionar na ca:usa, podia a 
Oõrte .Suprema .fazer antepa:ro, ·que. a eximisse •de rpis·ar um terreno ar.dente, en· 
trando na apr.eciação da rrre.gulariéLade commetüda pelo Governo. A .questão de 
competencia -era, de sua ;natur.eza, preUmtÍ!}tar ; -e, .~ois, dispen.sava, ·absta,.:va, na-
turalm:01Ite, -0 exarrne ·das o·utras. Por es·se .meio, r e.,;pe itanod-0 as normas us·uaes, 
os jUl•gad-0.res salvavam as sü.as conv.eniencias part :culares, evi tam.do os resenti-
mentos de um ho·mom ·da tempera de J •efferson, que, ·el e>ito no anno anterior, oc-
cupava, ·em :toda a puj·ança da sua força, a presidencia dos ·Elstac1os Unidas, 
aca-bava d·e mandar ac.ousar, ante o Congresso, o juiz Pickerin,g, e do,gimatisava 
a nul.Jidade ·das nomeações feitais l[l·el-0 ultim10 ·Presidente depais de eleito o seu 
successor. Mas o tr[.bunal prd.e11iu oomp·Mm€Jtter•- se a evi't rur riscos pessoa·es. llosto 
é: inverteu ·as fórm.ul•as pa,ra -se md1spor com o poder, a bem da justiça, c~uando 
podia deixar dorm.ir a just1ça, ~querenoiando-se so1b o abrigo ·das formulas, com 
os ·ca~·richos do poder. 

«Os mais fortes admiradoT.es de llloLa·rnha:1'1, escreve -o hisrtori rud'º" d'e Jeif.fer-
son ( 1), u.conmd,eravam i·nisolita a sua maneira de resolver esse fel.to. O uso era, 
s·empre ·que se questi-0nava •sobre materia de jurisfücçã-0, encarar es·sa face do 
asSUJn•pto como pre•liminar e .a.eci·siva. N-0 caso de Marbury -o tri.bunal '!'lão tinha 
:tarisdicção em prlm-eiro gr&o, e n es te sent:do r esolve•u ; mas, em V'eZ ,de princi-
·;iiar por esse poin.to, e den&gar por ln.com·pet encia o pefüdio, a Cfü'te .Suprema 
c:omeçou ,po-r discutir a ·ques.tão ele meritis, estaibel·ecendo (j'ue toda a nomeação 
d ev•idrumente assüg,n.ada e sel!n.d·a •l'epr.esentava um a<>to com.pleto, .;ia.ra c'l.l•ja va-
11dade não se havia misrter a s'Ua entrega ao nomeado . A nomeação d·e ·Marbury 
era 1perredta; e, como a lei lhe conferia o dlreito de servir ·PO·r cinco anTuos·, essa 
nome·ação era 1r·revogavel. Retirar,Jh'a seria, portanto, mas .palavras ·do tribunal, 
comtravir a lei, ·infri'l'IJg·ind·o •um ,d.\nJt-0 legal a,d.quirido.» 

Ao Gov<-'rno es1sa decisão soav·a "'e.amo um desafio», ·e como tal foi recebi·da 
( 2), ex•asperando o Ghef.e ido E~t·a:do ( 3) . Mas -ao ·men-0s, se a 'sentença dest-Oav·a 
dos esty.los, a integridade .de 'jm;·tiça ascendda a-cima das apparC'l'ldas, doH interes-
ses e da rotina, co,mo uan mio reotio\.iJn.eo de sol. Nelle se rev.eJ.a:m todas as bel -
lezas m•oraes .ao caracter, a substancia d·e .que .se formam as nações livres, como 
as raias do •es·peetro 1I1a luz da sua •i:r.ização. 

Não ·Pe'l'derem.is tem:po, dem-orando-IIlos em torno dessa r.estea lumi&nõsa, que 
ha quasi cem runnos aJtravessa a historia, sem s·e turvar, ·como esses olhares das 

(1) Hemy Ada,ms. Op. cit., v. II P. 146 . 
(2) Ib., p, 144. 
(3) Ib., p. 147. 
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estrellas m.ai-s ionginquas, ;;>u1long.adas pelo e'ther dmme1nso, que conUnua rlam a 
nos al!rtLmlrur .duran.te seculos, d.epols de wpagrudos os seus fo.cos. 

IniJCia-s·e a sentença, d iscutindHo-se as obrigações do •Ex&cu·tiv.o, ·OS limite:s· ·do s•eu 
po;der, rr:io ·pro·c.esso de nom·eação para os· carg01l, <mjo vrovillllento lhe f.oi coin· 
fiado. iQlbjecto mais 1ca·racteristicamente politJico nã:o se poa.eri·a conceb·e·r. Mais que 
polittco, adrrvini.strativo . 

.c<Have.mo1s de fix·ar uun ·ponto», d<iz ella, «em que cesse a au tori·da.d•e do Ex.e-
cutivo sobre ·um fwnccl·onarlo inamoV'i'Vel. ill:Ss·e ;;:>onto de ·tempo ha de estar na 
oocasüão ·e!l'Il ·que se acaibou de exercer. a fa;cuLdrude constitucio.na;l de nomear. 
Ora, concl'U·tdo cs•tá -0 0x·erc!cio dess·a facuJ.d•ade, logo ·que se pra;tica o ·ultimo 
acto necessar.io da parte do .i1ndlviduo que detém o pod•er. E~se l'equdsiito final 
é a assig.natura .do ructo de r.omeação ( ~7-e corwmis<sion ! . . . F lrmaclo eUe, o dever 
subsequente do ·secretar.lo d•e Estado acha-se .prescripto na lei, e não pode ficar 
á mercê •da vontade do pres1clente. ( 1) O secretario de ·Es'tado ·tem o d·ever de 
co.nfonmar~se á lei, obrarndo a•qu.\ como ,J:u.nccio•narto ·d·os Esta:dos UnHlos, abrigrudo 
em 1ta.1 caraictor, a obed·ecer âl.~ .suas le4s . e'\. este r esp eito, wctúa so•b a autoridade 
da lei, .e nãilo so·b rus instrurcções do Presridente. Trata-se d·e uma •funcção. m'ini•s· 
ter·ial, q;ue a lei impõe a certo e rd·eterrninrudo funccio.nario, ,para fins es·pe· 
ciaes.» (-2) 

Eis a;hl a Cô.r.te Surprema tr.açaincl,o aos .minü;tros a div[so·ria entre a obediten-
cija •J.egal e a obed<Lencia iHegal •ao Presidente, •em ma;te1r·ia a!Vás de ordem rigo-
ros·amente poHüca e da piri'VaUva esphé'ra do Poder 'Executiv o. 

•Co111tdnuemos: 
l«Nomeaido esrtava Marbu'.l:y, .desde que o acto de sua nomeação se achava 

s11bl~cnLpto p'elo P.resirdente, s.e!lrud.o pelv secr·etarlo de ·Estado·; e, C11omo a ]ei, .q'Ue 
essa,s f<uncções insltdtuiu, as-segura ao f'Urn.ccionaTi·o a estaibi!&dade no cargo por 
•cinco .annos, indep,endentemente do Executivo, :a nomeação não é retrructavel. 
poi·s estriba emJ direitos leg.aes .do nomeado, que a lei paltrla protege. Cassar, por-
tainto, ess'a nomeação é ir de encontro á lei, vi-0lando direttos legalmente dnves -
tidos "' ( 3) 

·A.hi está a nota de Hlegalid·aide ·flagranúe, ·a-ssacruda SiloJ.emnemente ao Pres'i -
dentc da lR.epublica, ,em O•biecto ·cl,e s·ua a•lçada ofunccional, p ela rCõrte .Suprema. 

Acompamhemol-a: 
«A Mberdad·e c1vll na sua ess·encia, ·CO•nsiste ·induMta.ve!mP.nte no direito de 

todo o individ'U·O a reclaima.r o rsoc·cor ro dais ·leis, on.de qw:r .q1w se lhe i11/z.ija arr 
{fl'avo. . . Blaclus•torn·e, mo III vol. dos seus .Cornmmi~ar'ioos, pago, 23, enumera dois 
caisos em q u e o remedi-o op~ra .por slmples acção da lei mesma. «Em todo·s os 
cle111;ad.s», diz eUe, " a ·regra g.eral e inoontro'VertJvel ·é q·ue, have'l1Jà:.o 1i.rn direito 
legal, ha neoess<iriamente wm remerLio legal, po.r Jid·e, •OU acção judd'ioa, se'l?vpre 
que esse df.reit'o soft'l':er fa"L1ar.ão .. » .Adia.nte no mesmo v·olume, pag. 10·9, esf'·rev·& 
Blaclrntone . . . •·Todas a:s offe·rnms ::iosslveis ao ·dlreito ( cill possible inj11ries whal-
&oever), ·qiue nãio ·couberem na a lça-da 'Prlvatitva dos tribunaes ecc'Jeslast1cos·, ml.· 
lit!l!I'es, •Ou marítimos, por i!sso lll'esmo cáem no fô'l'o dos tribuna-es de direito 
commuru ; visto ,com0 é prineipio estabelecido e ill'llv•ar<Vavel n as J.eis ele Inglaterra 
que todo cUreitlo exto<11qu,-ildo /),(), ·de ter 1·e!4titiv>çãlo e re1v•c11xição ·Cabail ·toda ·a in-
fracção do ,-1,{rei~o . » O Govern110 dos ·Estaldos Unidos tem •sidv .e;mphati•crumente :de-
sigmado como o goverrno das Jeis, não ,govermo dos homens" E não seria dtg,no 
detsse alto qua!íf,icativo, se s·uas Jeis nã·o .provo.rcio.n•a.sse.m r einteg·ração co11tra a 
q11ebra de um cUreito legalmente institui·do .>> ( 4 ) 

E' 1exa1ctamente o princ4pi·o que eu prég-uei ·em vão ao Supremo Tribunal 

(1) M1trbiir11 vs. Ma.di,son, Mnrshall's, OonsUtii't.ionoal opinions, •;>. 6. 
( 2) Ib., p. 7. 
(3) Ib., p. 10. 
(4) Ib., p. 11. 
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Federal: até o;nde forem as ~x:mtirn,gencias da Hibel'dade violada, a t é a,hi forço· 
-sáimente ha de 0hegaJr a tutela juir ifü.ca dos trJbu1naes . 

LE' uma especie de es:pectaicu Lo gii.gamte€co (e com que ~nveja paitr.iot ka n ão 
"se 1D:istura aqui a n ossa adllniraçã<:> ! ) o .que nos off·wece 110 •grande oluief jibstiçe, 
le<vamtando na s·ua primeira sentença conS<titucion3Jl :prLncipios sobre .;:-riJnci·pius, 
..como trmcheirais de montanhrus, eirg,u.i:da:s por ,braços de cycloope, derr·edor da au-
toridade da Cõrte Supr ema, 'Conitra as abso•rpções do p1·evexto ;polH1co, i>ola;:>ada· 
menlte encamá•Thhaida,s contra a justiça. A cupola do CapitoUo de Was·hi·ng.fon nãt"J 
·mede certamente a altu;ra a que .se e1evou, odes.de €SSe mo,mento, aiqu•e;Ha :llortar 
J.eza ina.ccoosivel, .wigida á Constituição americana, como um espigã•o de 1sena, 
no alto da maior .cUJmia".l.a moral, a cujos pés haviam d1e to1rvelinhar impo1tentes 

<-Os v entos da ,revolução, .e bmux·o•Lear, no .fun<io ·dos pairtidos, os <fogo·s fatulos ras-
teiros ,a•o interess.e, accend€IDJdo á superfície do pantano os s•eus· srnphismas ep'lvo· 
meros. .A!com.panha,ndo-.se !l!queHe magistrrudo, que enfeixa nas mã,os t-0.da a au-
toridade do nova Republica, .snppor-se-hia a·companb11r a propria justiça n' uma 

eencarn1ação genia,), <ies.tinacla a d.ar a-0s hom·~ms uma visão da diviTudad·e .no· seu 
poder. 

;Cortar lanoos a esse documento 1\ como que abrev1ia,r uma pe.~zagem d-09 AlpQ. 
Mas ·a impren sa tem lfa·ta1M1a.d·es . E eu sinto-m.e p eq·uenin·o, como -0 report&r, que 
tiv·es.s,e •de 11'esumiT na}gumas folha s d•e seba carteira a ·in1oormm.ns·urabilida,de da-
Q'1Hllle sc enario e as impr·essões daquelle ambienrt:e. A penna hesirt:·a e resvala 
aqUJi, como o al:zJ·e?is~ocTc do ;foras'teiro, confundido, no seu tamaruho de aJ,gunr. 
r,ialmos, na sua ·paissagem {):e a1gumas borais', amte um mundo de aIHtu<des soli-

·tari8's, indefintd•as e eterna·s. 
iüuçaJm os Ju•iZ·es de minha terra a voz, que desce dessas eminencias : 
«'A qu·estã,o d•e •saber se a legalidade de um aicto do .chefe de uma secre-

tar.ia de Esta do 1é, o•w 'llão, exaifiinavel •em um t ribuna> cl:e justiça, de·pende sem-
pr.e da natureza ·desse a•ctõ. Se; certQis actos s ão exa minaveis, e outros não·,. ha 
de haver uma regra j•uridica, por onde o Tribunal se D·rien·te no exe roicio de 
sua jurisdi'Cção. Podená ·em certas circumsrtancias., hav.e·r .dMf!culdad·e no ap-
plica,r a reg.r.a .a oosos particula·res ; mas· mão deve havel-a em precis·air a reg.ra 
A Consti'1:uiçi10 <dos E stados U:q.ic1os ;invest e o PTesid·ente em cer•tos po·deres po-
li1Ji.cos importainites,. no exerc'.cio dos qua,es ,prnced.erá s·egunc1-0 .a S·Tha c1isereção, 
rrã,o serudo responsa:vel •senão 1Para •co1m o ·seu paiz poN<ticamente, e para com a 
sua conscien0ia . Para coo.pP..raçjto m:o desemr,ienho de rt:aes. '8Il•cargos, nomeia elle 
certos •funccio·narios, que •servem so.b ·a sua autoridade e ·de a.cc-0rd·o com as suas 
·or.dens . 

«Em oea'sos ta~. <rn a.ctos delles ·São actos d•eUe; e, seja. qual fôr a n1pinião 
.que s e entretenha, á cerca do moclo, como o Executi'vo ha •d,e usar dessa •fü•s.creção, 
não ha fõra delle, poder capaz de contrastea.1-a. Es s·es aissumpt-0s são os de ·na· 
tureza poUtica, .isto é, 08 que d.izem respeito á 'IVação, E NÃJO INTERESSAM A DIREI· 
Tos INDIVIDUAES. (Tltey resp·ect th;e -n!hf!iryn,, n~t mdiüvri\d.Ula! rights,) . Em. taes n:~· 

s<Um;ptos , .con1':ia,d·os ao Executi-vo, s•uas 1<ielfüerações são ir·rccor·riveisi. . . Mas, 
quando a lei im{Põe ao funccionario 014t110s ãe1Nwes ; quan do lhe ê perempltor-Ja-
mente commettid•a. a pratica de ce·rtos actos•; quand.o (!l execução àle taes actos 
envolve d.ireiit:os im1d.iv~duae3 (whe:n lthe ·rig·Jutts of Wl.d/W4ci'Ula! B1 aire de.prm.d<int on 
t ·he t[Jerformam,ce of t lwse acts) ; o funccionairio então é mlinii!stro da lei, respon-
savel 'á ~et p elo s eu :pr.o.ced~ ; e não ·vóde a seii ta!wnte ãisvôr dos d!i1·eitos <re-
·r.onhecidos de '01itrem (anel camiot at his dilsC?'etion 1 srp.ort OIW.ay the v 1/!lfe<J, 
?'V!f lilts <~f otluers) • . • Ond·e ba funcções especMicaimente &eterm1naidas por lei; 

·.e o exercic>io dessas f1incções vóde toem· em cUreitos i1vcUvidtiicie8', c!aro· é q?te o 
Hid.ivid:Uo, que se consW.erar lesado, tem o dliretito de 'peãflr rem,edlío ás leis do 
·1JM'A. D (1 ) 

• .• :·1 (1) Ib ., p. 13-14. 1. 
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Não era .possiv.al delinear ma:Ls •Juciclamento as cond1ições qu.e justi!ftcam -a 
excepção ele •in•cornpetencia carutra a justiça, fund.!vda .no crurruoter P•ollitico dQ•3 
1.1>ct-0s do •Gi!over·no. Esse caracter sõ ·fecha a iporta aos tri1bunaes., quando os in-
teresses dependentes do '[Jl'O.cecl·imento d-O Executivo não ferirein d ·irfJitos itndivi-
cl1Aa.es. Esses direitos limitam a accão d-o po<d·er 1nio uso de s•ua autoridade <lis· 
crecionari·a, e •abrem aos prejudicados o aoc~so dos tri'b-una:ea . 

.Para se tmmar defesa a i1n.tervenção do Supremo Tribunal, doilS req'u1sirtos, 
em s-umma, es ta·belece a 1sentença de MarshaJ.l: 

1°) que não haija 1:mi1tes especificam ente taxados á fü.screção do pod·er; 
2°) que no u so dessa disc!'eção elle não f.n<vada o direito ind.i<vi'dual. 
Or·a, a Cons-t1·tuição rei'roumscl'eveu a :faJc'llldacle, :que rconce•de aio Governo, de 

declara.r o e~baid-o di:i sitio em lirmites formaes : 
a ) ararttcu l-air-isando as •nedircla.s re-pl:'essivas, •que, \ a esse titulo, '[JeTmi.tte ao 

Exiecurti vo ; 
b) o·b11i1gando•se a a;prazar o tempo de seu wso. 
Logo_, se o Gov.e11no tran:sgred il\.t .essa1s cond·ições, applicando '[Jenas, em vez 

de rne d<icl•as trarnsHorias do repr-essão, e applicando-.as aintes ou depois· do te rm<> 
de duração fixaido; •S'e, pro.cedend-o ass im, d:esconrheceu, tolheu, ou annru'11ou di-
reitos inc1ivliduaes, a naturez;a politica dais alttri.buições exercidas, •nesse caso, 
pelo Governo, não põ.d'e emba.raça.- a ·re'[Jaração j·u.clicia.1. 

Eis a d-0utri.na am ericruna, a1•~lica.cl a á es-pecie verterute. 

V 

Os e:ioemplos do tempo ele 'LTnco1n: os arcstos .da d•!ctà.-
dura e os rurestoi; <la justica. . 

Ha, na época d·e Li·ncoln, d-o-i•s caso.s Jyp-icos do .pnocedimento da auto·rliclade 
judiciaria, 'eJU Jr.e!ação a-o . hcob8aS-.corpus, •clU!rante a Suspen-são de garantiras; O 
caoo M.er?·yman e o caso M ·iiligan. Não ,posso precisar 11- qual dos d'Oia allui'liu s. ex. 
o ar. B-ar-raclais, ou se o f ez a ambo.s; porque ha ce·nta as-s01I1aJ1I1Cia ell'tre os dois 
nomes, e, á Mstancia que nos separava, a voz do r espeitava! ministro n em som-
pre chegava dara aos m-eus ouvidos. Mais de um •e outro me o.ocuparei ; pois um 
e •autro rsão al'gumentos concludentes .em .apo-io d•a opinião, qure defen<io. Nos dois 
a Cõrte Suprema concedeu habeas,'aorpi~s. IA desobeclien>Cia do Executiv-o .ao 1tr.ibu-
nal mão dositrõe a lição juri<iica elo a,resto. Aip-ena-s deixa ver .a an<>rnalia (! .'l si· 
tuação, que desarticulara o poder do seu e ixo constitucional. 

'.Realmoote •não se conhece exemp.J.o .de crise mai.s violenta, 111a hü·storia <las 
nações moclerna·s, que essa lu·cta de ''.I'itfües, e·ntre o nort6 e o su-1, na gll'ande 
Republica, de cu•ja.s provações iin.comp:v,avei·s o q•u.e mai>s a1dmil'a o historiaidor, 
o que mais clesmem1te o va1Jicin1o d-0s propheta.s é que se s·a;Jvasse, no termo -do 
-conflicto, a Consrti-tuição e a liberda;d.e: tam'ainhas, tão vivas, tão profundas, tã~ 

ex~ensa.s são a·s fe111aas. que, no clectirso d'elle, a .Jibel'.d.aide e a -C'onstituição re-
ceberam . 

1Para s•us-tentar, el e u.m laido, o dire~to, que o.s E s tados 1•ebeldes pretendiam, e;m 
nome de uma falsa .soberania, ao diV•Ol'Cio af,fagad-0 pelos intPresses do ca;pti-
vei·ro, para mruniter, por o-utro 1a;do, a Unlão, que os Estrudoa le!l'alistas 11eiv.indi· 
cavam 'á sombra do paicto .federal, [;'elejou-se uma -cam,pMlha fantastica, em que 
a imaginação diffi'Cilmente eIJcalça a veahid•a1de, em que a Europa, a~ita.da ao 
longe :;:>ela r eper-cmssão do oá!t.r..clyi81'.Do., viu estUrpendamente excedi-das ais trrudições 
das ~ias mai·ores gu etiras, em que os mndgos d•a·s institu!ções r epubHcanas se-
gudam, tremen;do, o desrtino, quasi perfüdo, da.s mais callI·as e1We·ranç&s liberaes, 
filll que tocl-a a Sll'perfide do paiz ma-i-s va1sto d"este continente se ,con,.v;~rteu n"u.m 
carn:PO de batalha, d·e<varstado .pelo mais terrirvel c;colone ihunrnino, a que o seculo 
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dezenove jã. russistiu. Metaide dos Esta'dos Unidos baltra-.se em lll'cta de morte 
oon tra a ou.tra me tllAle. 

O que esse p.reJio,_'Ulltra-J1omer0loo absorveu de fo:r<;;as ma1teriaes, d'e forças mo· 
raes, de :forças ~ono·mkas, a hisrtovia m esma não n'o pode•l'â. descrev·er . A es-

1~atistioa recúa, d<es·a1nimaid.a, ante este mbysmo de 1subver.sões, em grande pllrte 
i;n,cal·culaidas e .im.calculavei•s, como, em outr.o geinero de pruenomeri.os, o espedtador 
es.mag.ado pela t a;refa de enumerar os e lementos da cat!listrophe, diante de uma 
d'essas mu·tações. g·eologicas, cwjos processo;; revoluci·ona,rios .tran.Siformam, por 
abalos tnstantaneos, a f·ace ·m!Hl'enaria da naturez.a. As de.s·peza,s .bellioas ·.da. 
Cornfederactlo, dizem os hhstorladores que nunc.a se poderãJo .avaliar, como nunca 
se alcança·rá orcar o valo·r da ,;-,1'-0lp1,ied<ade &estruLda p elo;; exe;r-0itos federaes e 
pelos exerci tos ,coruf.edera,do.s. (11) As 1tropas d-a confederação, .elevadas a. 700. 000 
hom1ens, deifromtaivam ·Com as atnda mullto mwio.res da União, ·cuij·o·s so•J:d,ad-0'6, em 
186•5, ,pa'Ssav.am d·e um milhão e du21entos mil. Os sacrificios do gove rno do Nonte 

montavrum a dois :m1rnhões de dollars, ou qu<atro mil contos por füa. (2) A divida 
:t1ederal, so.b a ;pressão de ta,es esforços, ascenidieu a ,perto de tres mihha1'8S de 
mHhõe;s d'e dollara . A adm>ni,stração d-a g-uer.ra d ev<0rou 0 1itocentos m'1!1l1ões de 
dolla1's em product-0s do jlllJllosto. 

!Em s umma, .pela mais m-0d.eraJda esfümação, s•e e:vbitra em oi!to ~IJ:Nlires de 
llllllh.ões die do'llars, ou dezes .~1s milhões de cOllllbos de r·éi<; o custo apreci.a'vet d~ 
can~pa·ruha. .A!ccres;ceinta-:S'e i;. esse comp:qrto o vrulo.r d.a proprie·dia<l.e escrava, ou 
quatro mHhões de contos d e réis, eliminad·oo, no 1° de janeiro de 18-63, pela 
procl.amação m:araial de Liincolm. Addfoionem--se a;o wcerv,o dos prejulzos seis· 
centos mil homens mortos na filetra. ( 3) E, aLnd.a a;ssim1 imperfeita 'id{;a tere-
mos, r;:>or ·a1grurLsmos, das proporções do embarte entre esses doLs oceanos de aLmaE. 

Foraim ~Nl'Cisos sete;oentoo m.Ll homens e qua,tl'Q áinnos de inv·estMa.s pa.ra 
cx.pu.g,rra,r Rkhmond, a capital d'J> Sul . «'T·amamhos oofa.rços ai1nd-a :não houve for-
taleza, que custasse, nem mesm<J Sepastopol.>> ( 4) .((lo s americano.s sou,beram fa-
,per a g.uerra» (diz l1iID escri;ptor europeu, um 1publidsta f,rrurucez.) ·«Flzer.wm. a 
,::-u.e1,ru e a ,maLs ter1'irv.el de tod·~, a .guerra clv.H. F i21eram ,n'a •des·er1VO!Jv.endo to -
da>s as quali:drudes, todas as vLr~u<l.es, que constituem as grandes ·nações mili-
tares. Fizeram,se e m escala i·1'l)ltnensa. INão h.a naçãlo mod·erna, nem sique r a. 
França .revo l'll·cionaria, com os s~us qurutorze ex·ercitos, qutl levrunta,sse e l~nçasse 

contra o in1,migo ·forças J;)roporcionalmente ltão numerosa,s, rtão ·disciiplinaa.ds, 
tão bem equipaodas, tão solida;s 110 fogo. Esse.s n egocianites atiraram a sua 1for-
tuna ·eun !P·r·esa ás ex~gencias da .guerra <Com :a mesma prodigali<da!de .que -0s mer-
ca;dores 1'!1ig.lel'les na .sua lu1cta conlt1ra Naipoleão, e seus fifüos . com a mesma he-
l'Cl.ica abnegação que a França em 1•792, illa sua luot a: ·com a •EurQpa.>> (·5) 

Ora, <eomo ·essas innum•eras mo.Jes a1,madas III.ão se arremessarvam contra 
o estraingelro, senão sim um"s qo.ntra as outras, no so1o da ipatria, drvidido em 
dois cam1pos inimigos, que alter.nativamente se encontr.avam, se invadiam, se i•e-
chassavam, corn um fogo, .mm.a y ioJ,encia, uma tenrucida;de as.som'brosa, as institui-
ções civis, as d·ef·esas immateria.es da liberda<l.e e dn democracia não :podiam 
1>re;.;·erv.ar-se Hlesa,s entre esse;s 1Lba;Iro.amentos \S'anguinosos 

E assim succedeu. 
<A .suppr.essão do habeas-CO'l'il/iu.B, int<Ci8Jda em M.a,ry·la;rud e no d<Lstriicto de Co-

lumbi·a, estend·eu-se logo a tod-0. o ter ritor.io cOllllPl'eherud'ido entre a,s J.Lnh11Js de 

( 1) A:lexainder J O'h<lls•t-0n : Univted Sta,tes' Hi&IJOry amlàJ C'onstitut•on. Nra En.-
cyc!opedli.a BrUammica, 9• edit. vvl. XXIII (,Lond., 1'8'88 ) , p. 780. 

( 2) Ao -0amll>io de 2$ o d-0!1ar. 
(.3) A . Johnston: Doe. ait., p. 778, 780•. 
( 4) Moruta-Lembert: Da vidtüire d'M Nard cwx Etats Unis. (Pwr-is, 1871.1), p. Z6. 
(6) Ib . p . 21-2'. 
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guerra, e dahl, dos Estrudos revoltosos, dos occupados pelos exereitos, lastrou a 
pacrjte f.ieJ da Un•iã-0. As «1;nisões rurbitrar'i&s»., como era uso chamar-1'h'as tor-
naram-se a ifeição geral da gu•erxa separatisba (1) em 'todo o oo u decurso. Ern-
q'll~to, nos Estad-os mer!a.io!ll~Elll, 1«a suspensão das garimtLas, os vastos pode-
res eoncedidos. a Jefferson Davis, ou 1por ene assumidas S·<Yb a côr da n ecess idade 
mi.1it!Lr, conve·rtetam .grad.ualme:nte o gover.no da 1Confederação numa es,pecie de 
d•&'IPOtismo ( 2), O norre, aliâs sob a adminis tração d o mais huuw.no e liberal 
do5 .preslden~e.s, p!llgiav-a o mesmo trfü.uto á !UJta frwtricida. 

Um deput11>do pelo llJJdiana d<izia, em 18 .de >fe v1weiro d'e 1863, na Camara 
dos (R,epresen tantes: '"'º governo a ctuaJ usunpou a s attribuiçôes d:o Pod•er L egis·-
aaitiv.o •e do '.P·od·er J •udiciari·o .a tal .ponto, que d'e todo em todo su•bverte as inst!i.-

tuíções re1mMi<lainas, e não pode ser tolera1do por uma nação Iiv.re.» «IO gramJde 
ro•u.ar.te» (<conrtdm111ava Mr. Voo~·hee,s, reíe•rindo-se 'ái proclrumação qwe decla rara a 
lei m:f!fültar) « o .1ª't'ainde ba,.Juarte, que vaQwa,s g enações, com o seu 'tr abalho e o 
seu saJngue, ertgLram contra o exevcido m:a.Ji.gino d-o poder ;,l!Jegal, . e stá derroca do 
por mãos par.Mcid·as» ( 3). Os abusos da faculdade iJ:Iimitada de reter ddiadãos 
em carce·r·e inc01nstl.tudonal insp·i·ran·a,m a ·um e scri1ptor •da,que!Ie 1pa iz um som-
brio Jiv,ro solb o tlilwlo «A B-astd-llHz ame7'ioana». StaTllWin.. o mLTIJiSltro da .glll•erra, 
proced~a ccmw cc!V'ero.ade iro ,cHctaJdo:r mil!.itar do NoTte>>. Sewand, o secreta.rio de 
Est!lldo, dizia a Iord Ly-ons, o embahorudor in.gl'ez : wMy>loTd, s:ó de m•im ·depende 
tocar esta cam;>ainha á dJi'fe:.>ta e mandar prender 111m cidrudão no Oh'io, toDar 
noutr.o botão ·de .camwai:nha e fazer cruptu ra·r um cidadão em New York; e n e11-
huma !llU'to.ri'l:tade na terva, excepto a do. preslJde nte, Io.g,rarlia so ltàl-os·. Podera 
tanto a ratnha de Jnglaterra ?» ( 4) A prnpria ltberdad·e -de imprensa 1paissou ;po:r 
duras limitações, e so:fifreu .atten·tados em fo·lhas aliáis consLdenad:as p ela s ua tem-
!Perança, co.tllo o J o1'na! 4 o Oomm,é.roio •e o wo.r!d. Os 'IJ'ro,prios amerJ.ca,nos c ome-
çavam a diY1'sar •proxima cca per s pectiva do d·espotismo m\litair.>> (5) !Folha s eu -

ropéas ·di~iam: '"'º p.restdente d.a Repu•blica está :nJos mostrrundo quão faicilmen<te 
se põ&e 1C<ln!'ltruk o desipot·ismo m·i·1Ji1ta r sob as in·stttu1ções ajn er:J<'.anas. » ( 6) 

.será nas trad!ções governativas dess·a época qUe o Supremo T-ribunaJ Fe-
deral entre nós ha de ir bu1Scar precetlent~ im!itaveis? ID, quando f,0-sse 'iegitJi-
ma, para alPPl·iCBJdores da lega.J ida:d·e, essa, forute wintaimruruaida pela vio lenda re-
voludonwria e pela violencia miilJiJtar, qua•es os ei<el'nJplos dilgnos de im.ita.çãó para 
um tr~b111nal 'die justiça,? 'os dos ·wgen•tes J...iTl'CO-ll!ll, desrespei,t a,ndd IO lm.b,eas-oorzn.1!8? 
ou os da Côrte SU;p.vema, conced~it.do-o? 

Que a decisão da Côrte .Su·p·r ema e ra a ·C-Olução constituciona~. PAsO~AL 

miesmo, a autoridade s umma do Sr. Ministr.o 1Ampht.Ioplhio, ·posttivame~tc •·eco-
nhece: ccEl juez presidente tenia laS mejo1res 1razone'8.» (7) Qule a desobedie nci·a 

do execu[,tvo :eosse i'l1c:onsit:itu.ci01I1al só o puzeram em duvJda, na occa:sião, ail-
g1umais op~JJiões notoniament'e s us;peiltas de iná'Iuen•cia do poo:er, ,,om-o a do atlv:Jr -
ney gene71al Bates. Mas os juris t as• que pair·Nciparrum no de bate, condemnaram, 
pela maior parte , a rebe~dia do govemo. ( S) «N'llnca se -O:iscutira ~ão Cll.'ba;I-

(1) A J. JOlhn.siton: The Umt. S·tates, Us lvistory awd o ·ons.t. ('New-York, 1889) . 
C. X., J> . 248. 

( 2') Ib ., 1p . 2'25. 
( 3) •Sarn,uel IS . Cox: Three ~lecades of fede'na! l egislwtion . 1855 t'-0 1885. 

(Pro'V'iidenee, 1888) C. XI, p. 224-5. 
(4) Ib., p. 2~.5 . 
(5) T. D. W•oolsey: The ea:p.er'iment of the Un-&J?i . No v.ol. The Fd!r'st OrJn.ttwry 

of the Republic. (N. Yonl{, 11876) p. •271. 
{-6) Ibid;. 
·( 7) J"aschal: L<JJ Oonsutuo. de los Est. Un. TPaducç. Quei.r.oga, n. 39·3, 

p, Hl. 
(8) <Cox: Ov. cit., 'P· 227. 
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mente a qu·estão da lib'erdade ·pessoal, desde o tempo da Maigna Carta.» (1) 
Jfüsher, exarn~.naindo, ha qua:tro ,a,n.nos a:inda, o assumpto em urrn trabafüo es-
pecial, 106-orevia: ·«'Poucas coi~·s ha, na historia wmerioo.na, maiis d.ugnas de estudo 
que o '!)Oder exercMo .por Ltnco1n 1nes~a época . Esse pod·er ena .abiso·iwt/o, airbitra-
rf.o, e, nã·o sen.do autorizado. por le1, o seu exe11cido constitu.ia uma tremenda 
violação constituoiona,l. . . T&es cai.sais são, talvez, imevitwveis, quiándo se tem 
de S'll1bjug>ar grnmdes immrreições; rnas é de lamenta.r que ti'vessem acorutecido na 
iAmerica.» (2) Outro monograiphista moderniss imo, apr.ecrando as f u•ncções da 

Côrte Sunwema, enUJrucÍ'a"s·e deste rn.odo: «Recusa.ndo 01bedien•aua ·á s•entença de 
Tancy, no 1caso .Mer.ryimam, o p·residente ,LiinJooln pr<Ycedeu i-n.oonstiti;cioi>almente. 

Elle jülgava ;po=,enitu~a estar, e t aI•vez esitivesse, no di1emma de deixar peri-
ditar .a segurança da Uin.ião, ou des·a.ttender a uma ordem ju1didaTia. Lsso , c;om-
tu1do, não donstlituctional iza o seu c;cto." ( 3) «<Um p!'inc!ilpfo novo», d·iz outro es-
cri[Jltor, «surdiu no systerna poliitico dos Es1tados Un~dos, a saber: o das dirctaàir 
r·as te111l]Jor<11rias. Todas as ,pr.erogatiivas do governo conoentra'l'am-se virtualmente 
num só 'l'arn.o do .poder, e exactan1'ente n:es:se ramo do :poder .cujas fOTÇ!Mi hão 
de ser dill'igiél'as pela vontade dJe mn só h01J111em. )) ( 4) 

Os que não pude·rem verificar ·a materia: :nesses especia1listas, e ncontrarão 
o mesmo ,parcce·r dilucidaido nas !Paginas facilmente cornJ}Uilsavets de CarJie.r . (5) 

Os le,gus laidores america·nc;s, entret!llll·to, não subscr.everJLm coinfo.rma.dos os 
dJLotames da rf.o:rça, ailll:da quando · a força rev8Sti.a, corno nesse caso .. todos· os 
caracteres jma~aveis da n eoe;;s1dade. P.ara dar a esta .as mais vivas· feições 
de ev•id.encia, bastava apontar 1pa.ra a face do pa.iz, <'Livldido, qu.as! pelo meio, 
em doi.s a·rr.aiaes hos·tis um aio outro. Como sustentar~se a lei na refrega en:tro 
es.ses dous íil.i.racões com·batentes? Entretainto, .a represcmtação nacional aigUtou-se 
e reargiu com uma demonsrtração mernoraveL 

.Foi d ur·ainte a segunda ses-sãr do brigesfono oi·ta.v.o Congresso, em 186'5. Pa>-
.sara, 1sem deba;fle, em .18 de ~iaineiro, na IOam<!Wa dos :Re'Presentantes, •1.wna. resolu-
ção, encarregarrNlo uma das com111ds•sões da casa de ex1rumlnar a questão das pri-
zões millta.Tes, ·e cr-1elata1-a. ·Soq a s ur.preza .de.sse voto in01Pinado, Th'addeus 

Steviens p.ropõe rnconsider11Jr-:se o assurn.pto. 1Sa,muel Cox ~rnquicr-e ' dos motivos po~ 
que não se .executa a .Jei d·e 3 de março de 186·3, que m1andaya submette·r a.o 
grande .jury a iista doo .i,nfüviduos rdeüdos •CO\m ilnfracção d.as 1garrantia.s 1constitu· 
ci·Olnaes, r>ara ·serem· processados por dellbe.ração deLie, ou mandados soltar pelo 
juiz ipresMem'!re Ido trfüunal, .se este concluísse a sessã·o .sem i;:>rovidenciar 150\bre a 
aiccusação o u 1ibe11d1a1de do pPeso . ·P:ollul•am, •citaidos ma ioarna,ra, os ·exemplos de 
inobservan:e>ia desse iIJII"ecei:to. Hepry w ,i!nJter Da'V'is então el·e'l'a o a.ss•U1npto á 
!IIll!lior altura do.~ princ~s, r ecl;tmando que "ª comrnlissã.o perquira os factos e 
os divulgue a;os olhos do povo, afim de .que este :decida se a lguma lei ha nos 

E staldos Urníd·OS que autori•se a r ecl·usão de arnedcan.os, aJ:he1os ao servigo mi-
litar, sem sam.cção fudicirul, w 'ar·bi1rio de -O!gent es suba:lternos do Governo, ou 
m esmo a mamrdado do ·Presidente da Republica.» O general Gal'lfie ](}Vanta igual-
mente a voz !nfügnada. E, afinarl, um escrutinio de 136 v ·o1t'D'8 contra 5 sancciona 
essa condemnação eloquente da pi.etaclmra. 

•So·b a dfoecção de Winteir Davis, a conlt.roversia assume, a esse pro,posito, 
fõnna ainda rn:rui1s eJ.ervada. Apr.oyeffaindo um p.r~jecto de desrpeza ( a11vrolpri.rot1ilm 

wa1' 
(1) Ib ., p . 230. \S.ydn:ey Fisher : The Suispension o'j liab·eas-oorpfü1• <:l:iiring tlH! 
<>f the :Rabel/il.on. Na Poi-Ltvcq.z sciencl1. Quarte.riy vol. III, 1p. 48•5- 8. 
(2) íF·ish•er : 'Loc. cit., ip . 457~9 . · 
( 3) Vl~i'HCYUghby: The ,swpreme Court, ip. 715 . 
( 4) Wm. A. 1Dunni1ng: The O'onstitiution in civil war. P 'oZit'io Scve'l/,Ce quOJ)'t. 
175. 
(•5.) La République A 'mericafne (Par., 1890), v. L:r, p. 1.56. 
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. b1'll), que se di<.>cu;ti-a,, Davis· ,p roi~õe-lhe como aJddiotivo uma emenda protectora 
da li.berdad·e ind:i.v.idu!il contra a lei mi.Jita.r. O i>rojecto vo.).ta do Senado sem 1essa 
clau&uLa; mas o seu P·ro.motor faz &eUa questão absoluta, não coITT>Sentind-0 em 
passar uma sõ auto.ziização de doopeza, ne·m m•esmo as .relativ·a;s a obms· pias, em-
qua1111to a;q.ueHa disrposdçã.o não seja resta.belecida. A nã-0 s·er a;ssim o projecto 
Ncar.ã ·nos annaes da Cama.ra como um d·ique na pream:ar do poder arbitra·rio, 
para mostrar ás gerações via.douras a qu1e r;:ionto e11a cresoel'a em troo ainn-0s de 
guer.ra c ivil." «A commis·são d·e con1ferencioa .por pO·rte dessa Camiara d·eJi.berou». 
d•iz Davis, ccque es;se projecto não se conv>enbe11á. em lei, em•quan:to se lhe não 
;reponha e&ta em~nda, par.a af·fürmar, em .nome das repr ooentamrtes dos Es·tad-0s e 
dos irepresenta;ntes do pov.o, o ingenito ·e ind,Henav·el CLireiro dos c!Madão,s deste 
paiz; e, nesta que&tão, appel•la:mos do Senado pa·ra o povo ame·rioruno.ll Em pre-
sooça dessa Lnsi.sterucia i>rreductiV·el, o pr.ojeoto caiu. Me·ia J1011a depois a Camara 
se e ncerrava . DeSlta arte, ·«entre os mais phreneticos aJl"Pl!llooos, e-sses tres amws 
de !Ll'rO·gancia e CÔnJCuloa:Ção da nossa m•!llg,na •Car.ta,.)) diz um dos membr-0s (lo 
Congr esso rraquella q u a<'ka, '<<São 1sepu·I1ba;dos sob a r eprovação e o des•prezo da 
Camwra dos rep'I"esentantes.» (1) 

:P-01s bem: seriá. concebivel que o Supremo T11hblrnm11l F.e<ieral, no Brazil, f.osse 
bu.scar en:tre os escombros da juriS'J)mderuc~a da oppressã-0 mi.J1tar nos E.st!lidos 
Unidos a lição da juS1tiça, abraçrundo como a·restos os excessos d·a omnipotenc~a 

irresponsavel, , e rejeitando ·como ·espurias !!IS decisões da C'ôr.te Su~·r.ema, quo, 
a:travez do longo .f.)agello da g uerra ·civil, mawteve ereoto, imma;ou•lav·el, i•nsu·b-
misS'ivel o pri·noiipio d·o habea.s.;c·o'l'pus? 

O easo Mcrryma.n e o ca;so f.M:i.Jlii.ga;n, ; .segundo engano 
do Sr. Ministro Ba1ora·das. 

Quem tiv.er ,percorrido o esoorço, q•ue hcm•tem delineei, da guer.ra de secessão 
nos Es·taid-0s Un~dos •não COIT'<prehenderá que d·aqueIJ.e m eio se poss·a m eXJtrahir 
runtecedenúes conciude.nt es na cre1'imítação da fronteira, ·entre o Judiciari-0 e o 
Executivo. 'Com ag !faculdades arbiVraria's da lei marcial, »t .que -0 Congresso ·em 
vão tentou levantar r epres!lls , o .presiderube da R epublica abso.rvia, de f!llcto, os 
ouJtros <'J.ois •po·deres, ccmve1,tend-0-se em rverda;d·eko diic:tador (.a.n adt:mil diotato'r). 
'Esta asserçã-0 não é uma dessrus ci:ue a paixão poJ.it;i·ca suscita, âis vezes, n a im-
prems·a ; quem a arthculou fo-i, por ass·im dizer, a prop.ria voz do fôro a.mericano, 
(12) levanta.ela, ante a Oõrrt:e Suprema, 11Yelo ma io'!' jur1sconsulto 0d'aiqu•ellie ;paiz 

nesses t empos, DUI\LEY F r]JjjD, .o codifiorudor do fü.r.etto in.tern!l!Oi·on.al , o auto't dos 
codigos de Nova York. «Má:os lt.empos atra;vessamos», dizia elle, e<tem:p.Js em que 
jli. não ha pel•a OonStiituição e pelas leis <> res•pei·to de outr'ora. Falar,se eim 
Constituição agora o mesmo é que prov.ocar ,5orrisos de estra;nheza, ou ozomba-
Tia.» (3) 

Pois 'bem : ainda assim, quando os cosuumes naoeiona•es, 1Jr.ofundam ente edu-
cad<-S a liás na 1tberd'ade, ~er·gavam s:ob "'a insolencia ·e a irresponsaibiJ.ídrude dos 
tribunaes millitares, desconhecid•o.s á le i, constí't uidos 1f6ra d·a lei, inde.pend.entes 
de toda a 'lei, a n ão ·ser a vonta-de das fa•rdas, <reunidas JJara dis·pOll'em dos direitos 
·dos c.id!lidãos ame11icanos, .con1'ol'me a ·lei ·abS-Oluta da es<p.a,da » (•palavr!l!B de 
Winter Davis (4) em 18•515, no Oong1,esso da União, durante -0 ·oolébre d ebate, a 

0) Cox: Op. c'it., p. 233-3·5 . 
( 2) David Dudiey F'ieM: •Speohes, rorgíiments, a1U:l miscellcmee>ibs pa.vern. E'tl~t. 

by Spragu·e. (N. Yo'l'lc, 1881), v. I, ;::'· 42 , 
(3) lb .. p. 40. 
(4) lb ., p . ~6. 
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que Olontmn ailludi) - !l 'Côrte 1Suprema não •renunciou a auto.tidade protectora 
d1Js <!iTeitos •lndivid uaes; .que a Cons ti<tuiçã.o lhe confiara. 

E desta sua Jfirmeza no seu pos to de honra as .provas irrefrwgaveis estão 
justrimentc nos dous icasos, a que se reportou <> ,81:. (Mi111istro lBarraidas : o 1~a,bea&

co1.,p1M IMerryman e o habeas-corrp·u s IM:il<ll@an. 
Menwman, icid •adão do co•ndado de Baltimore, em ;M.aryland, !fôra :preso, aos 

2•5 de maio de 1861, imlo commandante d>e uma á'o1.,ça f ed.eral <lestaca.da no Estado 
<le Pcnsy.!vanla, ·e •posito em custo<lia no d'o1,te /Me. llfonry, <listricto de !Marylarul'. 
No <li'a immediato, o P•r.estderute da 'Côrte Su[Jil'Cma, «sem hesitar" ( 1), exn:>edia 
a favor d·o detido, ord€m <'!e hab·oos-ieo?'j)Wll, orc'Lenando ao t:wnm•andante <'la praça 
que a'ilresentasse, na manhã segud.nte, o i!J'(l•ticionari!o ao <C!.Mef ju&.t'ice, em (Baltimore. 
O officiM Tesi.stiu, <'leclarando €1l•tar a prisão devidrunente 'legalizad•a .pela ordem 
do P residente dos Esta<'los Unid'o.s, autoridade competente para su&pender o 
7•ab ea.s - a01·p1~s, sob as exigencias da segurança g era l. Mas o juiz supremo nâ-0 ad-
.mitt-iu a .escusa e ma•nteve o lwbe.as.- corpus e, desobedecido !!!inda, consignou so -
lemnemente, no registro <lo tr.füunal, o seu •protesto contra 'o abuso: «US+ei .l e 
toda 3.iutorida d·e, que m e .commettem a Cons tituição e as leis n. ·füsse e lle, n esse 
clocumento .famoso; « mas uma for~a, que .não con~egui do·b"rar, paralysou o 
meu poder (2).» 

Com o se aigiganta, su'blim e na s ua impotencia, a \iignida,de d essa mag istra-
'iiura, cieva ndo a proemin encia moral da ogua ip r erogativa acima da exe.q·u·ibilldlarle 
mate<rial das .su.as· sentenças ! IOrande n açãlo, .grand'e raça, grande exemplar da 
es·pecie ·humana essa gente, em que os juizes, atravez dos mais lm'!>etuosos 
tri.umpho da força, S+e ·co11•siderariam deshonr!l!dos, se carecessem de tomair o pulso 
ao podH, antes de definir a oeompetencia da Jus tiça. 

'«:Essa admira ve l e xpll"essão rdla 1lega1ida de e m ma.teria concer nente aos direi tos 
do i n divi<'luo á ,prütecção 1Con,tr~ prisões e •pen as arbitrarias,,, diz um escri·ptor 
a u tioTjzado ( 3), .fórma corndig no cr-emate á longa e •brilhante car·reira judiciail do 
chiet jibstice Taney ». "' O não s er a sua cte·cisão obedecida, em vlrtud+e dia pre-
p ondPran cia ·de :forças superiores >>, accrescenta esse jurisconsulto, «não 'lhe dimi-
nue o ivalor como a:resto na 10011trovers ia s wbmebtida ã &Ua sentença.. . Foi rum 
j•ulgamento ·preciso ácerca do ponto em Utigio, e, {lOmo •t a l, a lém ·de crear juris-
pruc1encia no assum;pto, enr,erra ~1m ·Precedente .rev·e&tido de toda a diigni·dade, ·que 
a .r elcvancia da q uestão e a s ua apreciação :por um e minente orgãlo u·a .Jus,tiça 
devem impTimir a opiniões .formuladlas em circumstancias t ão solernnes. A inda 
mai,. Podemlos ir adia11te, d leixa11do .r€1gistrado .que .essa opinião não !foi vencida 
náma;c"e que, quando, noutros casos , se dis cut~u o caso, ninguem se referiu a ella 
desrespei tosa, <>Lt dubitavelmente.>> ( 4 ). 

Os demagogos d·e todas as es•pecies, os anarehil?•tas dle todos os g·eneros, . s 
j aco•binos d\l todos os ruo1dies, o peor dias •q uaes· lê ce1.,tamente o d os que se 
aninham no iGciverno com a só ·legitimidade da <fortuna, a simples dignidiade da 
aud3cia , a runica ruuto ri<la<'le id'a i·gnO!rancia, caloeando leis, di'l"ei·to.s, instituições, 
costuTCes, sob a inconsciencia das sua·s am•bições , como ·os bandos• <'!e "fêras a rri-
ba•da~ calcam aos JJés as messes , os jardins, ais o bras d'arte, - esses podem r ir 
do Tr·ib-una.l, que, .!l;o ·proferir os &eus ju.J.gados, nã-0 consulta o humor do iExecutivo, 

(1) CarLie-r : La R ev. A m,e?"., II, p. l5•5. 
(2 ) V. Story: Oommentcwres, Ed. de '.llh. ·Cooley (Boston, 187·3), v. II, UJ. 209. 

Cox: Tnie Decadlel'l of fed. l ef]isl., P. ·22 3. - F .ish er: The sus:Pens. oi h abeoo-
oorp"g (PoUtic . Soience Qu!art., ;oy . JLI, .p. 456) - Chamb1,un : Le p o1uiv:cwr weou'tif 
aux E'tats U111is ., p. 16 3 . 

( 3) Georg e W. Bid•dle: Constit1;t;1on. D e1Jefopmen t i?i thc UMted St<:tPM las< 
mfluenoed by chiie'f :NU8t•c·e· a'wney. !No· iVIOI•. Cons.ti.. cZev eloP'. C>f tl~e Un. Stat. as 
see>11 ;,n the developrni, of c1mer·i oq~1 lc11W (iN. Yor!{, 1889 ) , p . 198 . 

( 4) Ib ., 1p. 19 4-5 .. 
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que não se j·ulga iexaute>rado .pela indoci'lidade do .poder, que nã!o se im·po1rta de 
arriscar a magestade '<las de<)iS'Ões 'judidaie.s• a o Judl1brio ·da :fc>rça. ' Os es·piritos 
conservadores, ao ·=ntrario, ernca1r,a,rão sempre esses actos d<e -alta inde'j)end·encia 
mora·!, como aque'He rerpresentante das mais "1llOderadas idêas li>beraes na Europa 
~ l])uc;ue d~ íNoai1Jes, ·considerava a s enrtença éf,o Trfüuna.l a:mericano no caso 
Merryman: ·«.Se as Hberdades individuaes chegarem a ser ªll!eaçadas por esse 
anesmo Executivo, que ·ella sabe defender .com ·mão· .tão firme , a magistratm·a 
americana ~emibrar-se-lha de que a s•ua rmissiLo augus·ta consiste em ·Proteger os 
ctdadãos, .e resguardar-·~hes OIS interesses Je;git'imos. Em p'lena igiue rra civil, sa·betr·á 
!Protestar c ontra a su~pensã.o do 1nabeas,ao1'1[M/18 e -0 regimen 'dos ·tri'lYunaes mar-
ciaes. ;nf!igido 1pelo 'P1res i.a1ente ILi·n·coln aos E stados leaes ·á Uniã'o. Se as J·urtas 
armadas já lhe não rp·erm'i-ttem desemlpenha-r efficazmente o seu 1papeJ de ,.paz, 
·reduzindo-a a coruf<is&aT ·a 1mpTofiJcuid aide dC> fürei.tO conbra a força, a;o nvenos 
podetrá ilon· t estem1u;nJ1a •de não l~avor faital/Jp• a;o .slet1J. :dlevm-. » ( 1) 

Não é menos eloquente a s-0 luçã-0 do caso· 1MJHU,gan. 
Landin 1Milli1gan, r e<>idente em India na e cidadão dos Estaidos• Unid:bs, lfôra 

pr.eso, em 5 d'e Outubr'o de 1864, e·nca·rcerado em lnd'ianopoli,9 e condemnwd·o 1JOr 
uma oommissão -militar em ·Ma.ti.o do .a,nno seg-ulnte. Quatro ad·voga;dos, dentre 
o .mai s brifüante esc61 do ,fô'ro .a.mer."cano, Jmpetraram á .Côrte Su,prema //,(J)b eas-
.oorvus a favor ,à.e iMliHigan, con:tra a .sentença mtHtar, já ratilficaJda tl)elo 'Pr.esi-
dente da R epublica. [El qu31J f·oi o :l'esulrtado? O TribunaiJ., por sua !lllaioria, t endo 
camo orgão o juiz. IDruvis , def,eriu a ipetiçã!o. 

A sentença, m!llduramente es tudia·da, d eclarou i'llegal o processo; oi:denou a 
soltu•ra do J)aciente, n ã o obs•tante o acto do Governo a•poiar-se n a a,pprovação d o 
Congr~~so (2), condemnou 1« os actoo ar.bitrarios d a a:dministração· como subver-
sivos dos mats sagrados direito.s consti!tucionaes, como destruidore.s de >todos oo 
princi'.Pios d.e ltberdruclle c ivH, .que o IEs•tacl.C> 1e os •governos federaes são insti'tuidos, 
para manter. ~~ 1discus.são •do ·ruSs·umptó como· que au•gmentou aindia novo e;;;pJ.end0r 
á. calma , á serena .r.ifulgencia d e um Tri·bunaJ, que ,ga·bia Ji•br.a.r-se acima das 
•rixll'1! de facções e dos '.P·i:e.conceitos de •par.ti.do." ( 3 ) 

.Qual foii, JJOi·s, o 1effeito id'essa dedsão na ju.risrpruclenci-a d·os Estados Unii.dos? 
'Darei a pala'Vra, •prura o d!izer, a um ,pu'b.Ucista americ11;no : 
« O jul!gad.o, n o caso Milli!gan, 1fixou para sempre que n em o •Pr.esidente, nem 

o Congresso., nem os trih una.es .podem alterar as salva'guard as da '1Lberdade civ~l. 

inoor,poradas da ·Constituição, <ixcepto no q ue r.es·pcita 'á fruculd'ade .de siuspender 
o habcoas-corpus, em tempo de insurreigã,o, ou inva,sã,o, quando a ,segurança J}U'b11Jica 
exigir essa medMa ·e~trnma . . A 'log>ca diesse julgado é que, em •l'aisos 1 taes•, ap01'ws 
oes.~e 0 r eo.!amo da segiwança ipubUca, C>S p1"esos s1erã,o subm•ettidos ás ju&Pi9als 
civiu ( 4) 

•Não é .tudo. IDm um dios li'V·ros ornais recentes e ·profundos, qué iUustram e. 
litter11tJura 1politica americana, uma d·as mais eminentes autori·daides contem1pora-
nea;5, n aquelle 1pa;iz, e111 unaiteria uc scie ncia consti'tucional, o professor Bu1<gess, 
vê, n~ssa decisão, reivinfüca'<lo •pela Cõrte •Su.prema, o direito, .que Miás es·se pu-
1blicista não admttte, d'e d et el1ll1inar a •extensã!o -Oo t~r.rit0<rio abran•g!da pela guer.ra 
e o espaço dle tempC>, em cujos .Jimite.s <i1ia' .princ i,pia e >!llCa;ba. « It seems to m e 
that t his is a ci1wm o~ th6 p'amt ~'i the Cowt •t lHi,t tlbe jwáiicV<vry shaii d ePe'11mi1i.r 
w lum ahUl W'hei·e wai· ea:is.ts.,, (5) 

.Pr<Jscindamos, porém, dessa intel•Jigencia ampllativa, que o ilbustr.e decano 
de CoJumbia College ruttr~bue aos .fundamentC>s do h 0lb,eas-ao1'[J1US o•utorgado no 

('1) Duc d e Noailles: Oent ans c/Je Ré@lwbUq.ue alfX ,E'U1't3 Unis., V. II, 'P· 1·69.170-. 
(2 ) .Cha.it. bl'un: Op. cit., prugis . 16'1-3. 
i 3 ) Cox : Op. ci!t., .p. ·231. 
( 4 ) Ibid!. 

(•5) •John :Burige.ss: Pjõ'Utiical science and co~npµrwtive con.s·titi.~Gio•nal ~~ 

(Boston, 1891), vo!. I, n. 2·50. 
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caso !M;lligan. iNen'huma duvida, por<ém, 11a, ou JYóde ·haver, de que elle as:oenta 
soberanamente estas concliuões : 

1') Qrue a autoridlade do Cong>resso e a do Presidente da R epublica não tolhem, 
alinda em CM<> dJe gruerra, aos tri•bunaes· ,federaes a coon<petencia para ·examinar a 
legalidade ·das prisões 1f.eitas <pelo Executivo, á s ua ordem, ou po·r acto de seus 
a.gente~ ; 

2•) Que essas prisões não ireUram os paciente s á acção da Justiça, s enão 
emquunto as perturbações da ordem não permitUrem aos tri•bunaes o ·exercício 
de suas funcções regulares ; 

3ª) 1Que, uma vez su•bmett~do a um tri'b.unal civil um 1caso j-á isentencia-d-0 por 
tribunaes militaNs, cessa o j·uigamento d'estes, crubendo á Jus ti·ça ordinaria o 
direUo de d:ec>arar a i·ncompetencia da lei marcia l, e res-tituk á Hberdade os indi-
víduos indebitamente condemnad•os em virtud·e .deJJa. 

Aliás essa decisão se a justava estrktamente aos t ermos da 'lei vota-da peLo 
Congresso em 3 de IMarÇ-O •de 1863 (a lei Tr.umbuJI), d estina,d·a a armar o Presi-
d ente de faculd rudes ex•traor.dina·ria·s contra as r evoltas, e sancciona·r o re.gimen 
de suspens'á!o a.e garantias já inaugurado por ·elle d es.dle 'Í8·61. Seg>undo essa. lei, 
adloptu·da por uma .J,egislatuira q1ue a.tguns qualificam de •« su·bserviente » (·1), o 
Governo devia co.mmunicar aos ju-i'les lfederaes -0 rr.ol •complt>to dos. cid·ll!d ã;os 
presos durante a sus pensão d·o hab.eas-corpu.~ . .A.e lis·tas •diesses in·dividuos se.riam 
5'1.1bmettidas ao g>rande jury, o 1qual abriria inq1uerito ácerca das imputações 
articu!adlÍ.s. E, ·Se -O [jury "temninasse a ·sessã.o, s<im J)rO·Vidtenci!l!ll" a resp ei!to dos 
rpaicientes, o juiz do T.ri0buna1 requisitar~a. a presença delles, •para 111es dar li·ber-
dade. (2) 

IDa•qui resultam, outrosi.m, immediata ·e inevita velm en te estas verd·ades : 
1•) Que, .reconhecendo-se 'ªº 1Chefe do 1Es trudo <'> direito de •prender ·á discr eção 

(em teanpos d•e insurreiçã:o, ou gu 'rra) ·pelos seus a.gentes mili.tare.s, se lhe recu.sava 
<> de •manter discrecionariamente ~s prisões ; 

2'•) Que as •prisões efifectuad;is pelo Executivo não S'Ubslstiam, senão quando 
os tri'b:unaes ordinarios, a <iuem p niham d1e ser para 1-0tgo c ommunicadas, as con-
sidera~sem .Jeigitimas ; 

3•) Q·ue, po•r consequencia, o Poder Judiciarlo era, em ultima analyse, o 
arbitr-0 soberano da .Je:gitimidade <lesses actos ·do !Governo contra ·a '1iberd rud-e indi-
v.idual, não .s11 stC111truvets senão depo.is d•e transitaTem pelo 'fi'litro ·da justiça . 

·Eis a.s conse~u·encias desse jµ!,gamento, que « do me>do mais eXJpJicHo e ma-
nifesto recusa, qiuE>r 010 Podtn' Ei~ecutilvo, rquw ao Le.g.islativo, a fa·culdaide de 
·suspender a acção ·d•rus .leis .que ptto.tegem ·a hiberdade 1civil. f>i ( 3) 

•Como se está vendo, não se póde c onceber dJo.utrina mais antipoda ás em 
que se •estej-a o ·aiccó.rdão &e 27 -Oe abr.il . Tudo '° que ·es·te ccórdão n ega, a sen-
tença v·encedora no caso :Milli:gan vktori·<>sa.mente estabelece . 

.Ha, por ce·rto, di:fferença;;; jlntre as diuas es•pecies. .'Mas essas ·differenças 
militam exactamente contra o.s .que· .suppuzeram achar a brig·o, nas· tradições ame-
r icanas, para a alienação de ru4tori:dade em má hora praticadla pe!() Sl.\i>remo 
•.rrHYun al Fed·eral. ·Ali se tra tava da 1ei marcia1; aqu-i a.penas do estaido de sit io. 
O estado de sitio i;ius·pende unipamente a effectivi·da·d!e de al·guma.s garantias, 
particulari-sadas na Constituiçãlo. A lei mar•cial s us•pendie todas, conve rte o t erri-
torio. onde .reina, e m praça de gu~rra. E' o -dominio ·daquelle reglmen que Wel!.in-
lil'ton, r-•um dos s eus despachos de Portugal, em 1810, ·qualificava e-orno •«a vontaidle 

(1) .Cox: O!PI. cit., p. 230. 
(2) lbià. 
( 3) ;wm . A. •Dunning: The (Jonst•it. in Cli!vil war. Pai. '8c .,. Quart., I, IJl . 192 . 
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do general• (1) e, num discurso p·era'!lte a Camara dos Communs, como ,a 
«ausencia absoluta da lei Mcirt-ial law rneans no law at all.» Pois beín: a nos.sa 

mrugietratura suprema des1pe-se voluntariamente, ante o esta do de sitio, de fun-
cções, que a !Suprerrna Côrte, nos Estados Unidos, ene11gicamente a:f.firmav·a ainda 
em presença d'a lei marcial. 

D;ante d1esse airesto, a q1ue .fica redu·zida a theoria, segundo a qual a nat111reza 
politica -do estaido de sitio veda aos trfüunaes o exame das ·prisões realizadas no 
<leicurso -de.Jle? ·se é rpolitica a acção do E ·xecutivo declarando Q estal<fo de cSiUo, 
não será infinitamente rnais 1politj,ca a resolução do Go·verno -proclamando a 
lei mar.eia!? Quando se distancia mais .o paiz das .garantias judiciarias? quando 
o •Chefe ·da Nação, 1Por acto de ·alta policia goV'ernativa, susipend1e a!g.umas im:mu-

ni<lades CQnstitucionaes, cm q,u,ando ·O .Presidente, como commancl'ante em chefe 
das 'forças iied<iiraes, subme-tte -o ·paiz á .regra das commissõee miHta•res? Na 
primeira .by.pothese, a origem <:ivi:t é sempre resrpeitada, ainda que parcialm~nitle; 

na segund•a, a <>t'd~m civil, por a,ssim dizer, desapparec\) toda, ante os <padJet11es 
de guerra ( 2•) do oo-mmandante geral das -forças nacionaes. 

E, todavia, f<>i em face dos po.deres de guerra, das commi1~ sões milita1-es, da 
lei ma·rcral, que a ·cõrte .Su•prema, pela bocca do juiz Davis, em 1867, concedeu 
impavidamente a 'Mi!Ji:g·an o habeas- co1'.1JUs reC]luerid<>. 

VII 

O argumento Achilles •da sentença: seu erro. 

'l'heorias e !factos conspiram, como .que, :sys-tematicamente, entre n6s, por uma 
convergencia tenaz, pal'a annullar a mais d1elicada instituição do reg·imen federal, 
o Tribunal Sup-remo, eonv-ertendo-o em excre-seencia inuti.J, ou appa1reH10 s1u1b-
alterno, no mecanismo d<> systema, e isso, em grandle parte, o q,ue mais dep.Jo-
ravel é ain:da, eom a c umplicidrude dlo ongão sacrificado. F0<i ass~m que nã;o vimos 
produ-zir-se nelle o menor ind-ici.0 d e sensi:bilidade ao golpe inconstitucional do 
Executivo, que lhe aipe>sentcm dois dos memb1•os. IE' assim, que aigora o vemos 
esmerar-se em ap1plicar, elle mesmo, o esmalte de constHucio:nll!Iidade, com que se 
quer envennizar a capitis dimiinuiçã.o da üustiça arnte as exiperi·encirus cl•a,morosas 
do Governo contra a .Ji!berdade dnd•ividual, sob o pretexto do estado de s.it'io. Nium 

e n'e>u.tro caso o interesse 1politioo .se arroga d-esembaraçadamente á soberania, 
dilatand·o, como Ilhe convém, os limites á sua ruutorida.de, e deixando á p1,erogativa 
judiciaria as so•brae '(]la ·partil:ha. 

~~ora a 1fõr.mula, que essa fraiqueza reveste, na sentença, é a de que : 
l«nã!o -está na índole .elo .Su pr-emo T.ribuna l Federal envo1ver-s·e na.s func-
ções .politica.s do !P<Jde·r Executivo, •ou ·Legislativo. » 

Sob esta enunciação va·ga nruda mais verdla:deiro •q•ue a idéa ind~·cada nessas 
-palavras, ·comtanto que se enten1da 1genericamente. \Mas, arvorada em princi;p-io 
fol'mal, a,bsoluto, in'flexivel, para 1exclu-ir ·da espbera do .Suipiremo Trihuna! toda11 
as -questões, que, ·p-or, .por :qualquer fa.ce, to'carem a -acção do •Executivo, ....__ n ada 
mais decid idamente falso. O :pro·prio redactor d'a sentença -pll!rece ter comi>rehen-
füdlo a :necessidad-e 1dle dar ao ,pensamento os ·contornos mais inde-0isos ·para se 
acaiute!ar contr a a·s conse.quencias d<esa,s.tro~sa·s '<'lia. .sua o•plni<ãJo, •rigorosamente 
ai1>plicada. E.~ tendida, com ef-feito, a q1uanto possa caiber na s ua iampJitud-e inde-

(.1) What is m!-l.lita4·y lawf Military iaw oo appHed to ony pm~·()'1ie, ea:cept-ing 
the office:,.s, soliae1·s aaui follow·ers of the ctrmy, for whose govern111e1~t tset·e 1are 

proviSions of law in "wen-/reg-u.Zated coii11101iles, fa neit,.er mQTe nor Zes8 tlUJ!!'< t11.e 
wm of the general o! the army. 

( 2.) WIIll. A. Dunning: Op. clt., p . 193-41. 
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finidn, essa .proposiçã,o a,ca:baria fwci1nHmte por annullar o alto papel da Cõrte 
Suprema no regimen amer icano, subtrruhindo•lhe a f uncção d e corr1g.ir -OS actoe 
~nconstitucionaes do <Governo, e hrubihtando o .Executivo· a ll!bsO•rver, por assimi-
lações ·progressivas, todos os podleres e t odas as Jiiberdades. 

iNão •basta encontrar em IBRYCE, ·q·u·e ouvi cifa1r no Tribuna,!, a rphrase trivial 
aliâs entre os escr1ptores neste a.ssum•pto, de que a J 1ustiça cc não :póde tntervir 
em •questões 1p0Jiticas >>. ,Desde iMaTs1hall, no primeiro anno de·ste seculo, que 
entrnu em clrouJaçãJo esse enunciado, exip·resso na celebre sent<l'llça IMa'l'l>ury 
vs. Madi'son, e, rtodavia, •logo nessa deciosã,o rrnesma, como tivemos occas.ião <le 
verificar, se estwbeleoeram as reservas (])ro.tectoras dos doireitos indivi·duaes, a 

que essa fórmula h a dle estar n ecessariam·ente sujeita. 
Basta que ·a poHtica entre numa questão, para q:u•e ella decâia ·da a lçada. 

judic i·al, •ainda qu e a esta a subm·ettam outros elem entos do caso? Nã'o. /Na petição 
de r .abeas-cm'1nis (1) adcl uzi va:rios exemplos, swgigerrdos por CooLEY, para 
demonstrar corno sõ se vedam ao :Supremo Tribunal O$ casos de natureza .eaic1lu-
sivamer1cte polimca. O Si-. Minis1Jr.o oBarra,das, na justificação oral >do seu voto, 
me attribmiu a intenção a·e rupontar ·como taxcntitVa essa en'l! rneraçã!o de ·h~•potheses. 
Mas o ass•erto ê tão ae'reo, .quanto muJtos outr.os, cl•e que .se g erou a sentença. 
A indicação foi •apenas exe'l'YJJ(f>Uj\ica,twa, traiduzindo~se o meu pensll!mento, com 
a maio•r c1a'reza, no apo,p htegma, q ue citej de H1TCH,OOCK, est abel<ecendo que , 
«Só as qu~stões 2nirarmente politica:s são impene·1lraveis á cl.:;fesa a,poiada na 

J1ustiça F ederal'" Pwre-!y pial'Atica!, .puramente poLiticas, diz e'SS·e •publicista con-
temporaneo. 1MARSH;U;L, o antigo , o vontifice, dissera : « Politicos são os actos 
<lo GoveTno, q ue ll'es,pei.t a:rern 'ã Nação, e não inter.essar em odtireitos imii'viduaes. • 
( 2) Sãlo expressões Ugeiramente dílversais da mesma id<êa. 

No proprio BnYcEl o 1Sr. <Ministiro Bm·radas encontrarâ provas de que a 
Côrte Suprema, nos Estados Un>d7s, não recúa .ante as questões de natureza mais 
lnflamrna·damente •politica, desde .que n ellas se envolva.m direitos ·pa.Tticula-res . 

·cc rrem-lhe acontecido» ( oê d e ERYCE a observação) « :prof.eriT õecisões, que 
aotnuurão com t~·emmvda força na pç;!itida,. :nessas, a mais f.a1111osa - 'ª do caso Dred 
Scott, em que a Côrte Sup·rama, numa acção, movi·da 1por um negr{) a um indi-
viduo, que se inculcava seu sen'hor, declarou que " escravo recebido temporaüa-
mente em :lllstad.ó onde o Congresso prohibia o captiverro, Tegressa11do mais tarde 
ao •Est a do onde se1·vira, e onde <ix is tia a escravidão, n ão t iniha capacidade pa1·a 
demandar, perante a Just.iça Fede ral, se a 1lei do •segundo E stado continiuava 
a Teputal-o ca.ptivo. msse em o :ponto dependente ·de ·solução; mas a maioria. 
do Tribunal foi allém, enunciand'P iva.rias proposições ácerca de outros pontos, 
concern entes ao estad'O j u.r·idico dos n egro.s. Esta sentença, que, peLa ·sua Hngua-
g~m. parecia :cortrur a esperançff de S{)Jução das questões pendentes sobre· o 
elem·ento servil e 15ua extensão t l' l'ritorial p ela ·autoriidade do Cong,r esso, c;>onf.'ri-
bwiu mu11to 1para precipitar a g,;erra. civi.l. » ( 3) 

Ainda â custa, portlllnto, d.os peri!gos ·da guerr·a <clivrl, a Côrte .Suprema mão 
h esitou ante a questão .politiea, logo que S\l tra tava d·e arfirmar a autoridade 
judiciaria, e resolver em materia de dii·reito•s individuaes . 

• Numeros issima é a iitt~ratur1t ele ex;ennplos analogos a esse na 31 istoria dos 
Estados Unidos. 

Ella cnmeça desd•e •Os .primeiros annos da Constituição. Haja v,ista este facto: 
<<'Em virtude da ie,i cVe nei~trali.dade, d•e 17·9·4, o Presidente se achava auto-

rizado a deter os navi.os que Lhe paTecessem siC:Sp,ef.to.s de prepa,r111r e1r1l\e.dliç6es 
f,l!egae,ç, Em 1816 o rPresic1cnte ordenou ao coJiector do Jporto de Nova Yorik que 

(1) ·Pag. 29. 
( 2) J 10HN MARSHALL: Op. cit·., IP, 14. O 
(3) BRYCEJ: The Amerio. Con1enonw~ tom. J, 1° ed., IP· 35 · 
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s~ oppuzesse á ,partida .ale ce•rto navto., .ex-"V"i dos ,poderes que lhe conferia a lei 
d·e 1794. Essa retenção pu·oviS«>ria demorou-se 1por algum tempo, ;sem que <> as:mm-
pto 1o~e levado •aos tri<bunaes. :Então os ,proprietarios do navio pooiram aos juizes 
coonpetent es que decid·i•s,sem se essa !faculdade, del~ada ao iP•residente, lmr>ortava, 
pmra e.ste, o ·fü1-eibo dle prolongar umla captura arbitraria. 'A ma>teria ahegou, por 
a1ppella.ção, ·á Côrite Suprema, .sentenciand!O esta que -0 Presi·dente não podia r eter 
o n~'V:o, e m anter ·esse estad·o de cousas, senão d u•ra,rute 'º tempo necessario p9'ra 
qiue a <JUestão se submett11sse a.os tri'bunaeos . E ' o Poder Executivo, .desde então, 
nenhum em~araco .poz em ·se inclina.r •ante essa jiurisprudencia. > (1) 

cA.caw não toca á acção •politica do Executivo um plcito, onde se discu1tam 
actos d-0 \Presidente, relativos aos deveres do Go.verno em materia de nei•~'l'aUdade 
;i1{t·DrOO>Cionai f 

Outro caso, na• vi·genci<a. da mesma •lei, occo1rre;u ·em 1869, sob a presidenda 
de Grant . T end.o a Hoopanha ·mandado construir, em Nova York, duas canhonei-
ras, o Governo IPe11u.,mo recl<mmüu <d·o Presidente dos Estados Unidos a retenção 
provi:soria desses vaso.s de g'UBTr.a, afü;gando a continuação da, cam1mnha en-tre 
os <Jous 1pai·zes. Grant accedeu, prohibindo que os navios deixassem o estaleiro; 
mas dentro ·eni lJOu.co ·a j•uTi•SiP•rudenci·a .firmada •Pe1a ·Côrte Su:prema •setenta e •cin0-0 
a'f!nos an.tes o o•brigou a l~vantar a interdicção. ' 

Todos os •Poderes, diz o !Duque de !NoAILUES, I« t êm visto as suas attrfüuições ·dis-
cutidas •e '<lefendid.as 'P«3•lo ,q trob1mici,es. Qua nto 'ªº E ·xecu•tiv·o, OTa os· seus direi<tos e os 
seus .a~veres são deteroninados já na essencia:, já nas ~mas r elaçõe; gerae.q com os ou-
tros orgãos do Governo, O'l'a o juiz .dili.@encra esta:be.J.ecer a situação 1.-espectiva dos 
personagens investidos, sob diversos 'bi:t<ulo.>, desse 1poder, occu<pan<clo-se em discernir 
Oll casos, em que o C.he'fe do Estado cob<re <p eesowlmente os seus 15ub01·d'inados, e em 

pre,cisa;r as ·hypothes.es, mas q0uaes mi11>istros oo Jf0uncdonarios são cigent!elS da itfi, 
ind'ividua1mente responsavets, como taes, pelos seus actos.» (2) E' a especie, que 

t!vamos ensejo de ccmtcmplar, estud•a ndo a sent\]'nça de MARSl!ALL. Até aCliU•l, diz 
ella, o Secretario de Estad>0 ha de .obecl>ecer ao Presidente, e responder perante 
elle; d' aqui em diante, ha de adscreve·r-se á lei, e ser ju•Jg·a.a.o p~rante ena. Que ' 
acção mais ·POlitica, ·do <;ue essa, de traçar, nas relaçõea adminf.strativas entre 
os 'MinistT"º'" 'C o Presidente, a; lin.ha 1 dellca.dissima, onde terminam a.s funcçõee 

de confiança pessoal, e eomeçam as •de ·respon sabiJid.ad{) ljurifüca? 
D'outra vez :trata-se ª" r eS-O!ver emire o Presidente da. IRepu·blüia e o Senado, 

•!quidando '° «li•reiio entre ª"' <pretenções rivaes de •um e outro, no <tocante á exon:e· 
raçã.o <los Ministros. .S e·rá de autol'ida'. cle exe>lusiva do IPresident e essa tuncção, 
como elle quer? !Deverá 'COQ\Per.a.r n e)la a a•udiencia do <Senado, ~mo este pre-
rnmP? Que q•u~>,tão mais essencialmente politica? JDntretanto, quem v•a i 'P"'oferir, 
entre o 1ExeC1Utivo ·e a rep.resentação tios Estados, o oraoulo consütucional? 
:A Cârtc SUl]Jriema; e a. sua sentença cerra a ques tão para se m1ne. ( 3) 

·Prosigarnos, po~m, na revist·a <dlOs ·pT·ecedentes·. 
!Num processo, ·<ionfderner~lie á con,vocaçã.o !da.~ milicia8, são objecto de debate 

os podei-es do Presidente. A que auto1'idi<Ade int:nNmibe OIPteoiaa· a , i•rgienoõa. ;Ve~~a 
11•et~do defensiva, ern çaso de guem·a, Qt• inswr1·ei!}áo? a cad0a •um d'c>s Estad>0s, 
ou a.o IG,overno !Nacional? ao Corug resso, ou ao Presidente? A Gõ·r.te Suprema 4e 
Mas>achussetts ·p·rc>nu'l'ldara-se .pelos 'Estados. Mas a Suprema \Cõrte <Federal, 
r eUeroXlas v·e·zes, .a•ecide a favor da 1prerogati.va ·pr,es<idenci.al. Ma.is tarde por oc.ca-
sião dos amotina:mentos de IRhode Island ('1841-4.2) ·reap.pa<rece ainda a contro-
versia ; e nova serntença vem connrmar a ·primeira, » ( 4•) 

(1) IC'ha.mbrwn : J,e P,O'W. exec iiUf., p. 11G4·5. 
(2) Cent. an.~ de républ. .aux E't. U•o., IJI, iP . 167. 
(3) Il> .. p, 1.68, 
(4) Ib ., ip, 1G8-69. 
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opmiao dos 1R ecorrentes, f.eria tres vezes a Constituição, d elegand-0 poderes do 
Congresso ao Executivo, àesvia ndo a receita pubJi.ca de •seu ·eiµprego na:tura! , 
e attribuindo ao imposto f uncção diff€rente do .seu des tino legal como simples 

meio d e .supprir ás n ecessiclaJdes do thesouro. E é ácerca de t aes questões, inten-
l!iaJ]'Jlent<' .poJH!cms, altíssimas questões de a dminis t·ração e de G°'verno, q ue era 
c:iumrnda a sentenci'ar a autorida1de judiciairia. Por que? Po.rq1ue se -d izia haver 
exerci·cio illegi·timo do Poder L:egis lativo e ies.ã,o a; d~reiJtos iiuUviduw00o. 

Cerrarei esta .rememor21)ão com o mais g-randUo'quo ·exemplo, o ma1s estron-
doso, o mais ir.resi&tiv.el: a questão Say.ward. 

Sayward, subdito bri tannico, era propri·etario de .barcos , que se occupava. 
com a pesca da P.hoca no ma r de Behring. Uma lei dos E stados Unidos p rohibi:ra 
essa pesca .naque'llas a:giuas. Um acto do Executivo capturara um daq,u~dles navios. 
Uma sentença do Tribunal 'F edera·J no ter.ritor io de A laska .declrurara bem feita 
a apprehensão. •A .sC>lução a doptada nesse pleito importaria a soluçã'o da cC>ntro-
versia, havia longo tempo rugita:da entre o Governo d'a Grã >Bretanha e o dos 
Estados Unidos, sobre o d ireito .dest e á 1soberania .e~cJusiva el o mar d e Behrh11g-. (1) 
Pois bem: essa t erminação ju.d icia;l de 1uma questão d·e p107íbtwa; interncwwnal 
é o ·que se .procurou, por •parte do G<>verno canadense e do Governo ingte,;, pro-

movendo a a<:!ção de Saywa-rd perante a Cõrte Swprema. E, tacto ex.t•raordinario, 
oparg i•mprimir ao caso o m a:is .prO<fundo ·sello .politico, 1pa:r a .par com o '!)rutrono 
-<lo Appellante, >eomrpa'l'ecia aC> .Supremo Tribunal 1Mlb procwrad!or da Jnglatet'ra. 
Era P.lle o ad·VOlga:do Joseph Oh:oate, de Nov.a Yo11·k. (12) Pela primeira vez se 
a ssistia a:o eS'pect-a·cu-lo de uma nação .Jevant3Jlld10 a 'VOZ c omo .par.te nos trib una·es 
de outra. Allegavam -o .patrono do AppelLa:nte e o patrono dos interesses da Ingla-
:te1·.ro. ser insusterutavel, ·Em face do direito d.•as .g·entoo, uma vre.sa e~fectuada 

a ma is de cincoenta milhas da cost(l, isto é, a immensa di st an cia dos mares 
t erritoriaes. 1Por 1parté dos• :Estariosl Unidos, :representados , na audiencia, pelo attoniev 
gemera! Miller e pelo sO'/tWita'idor Uf"terai l'l'haft, se •allegava que a materia intereHStLVa 
á sobcran.i.a da iNa1)ão, que as que~tões de .s(}berania são rpoJiticas, q·ue, .PC>is ,, no e xcr-
cicio ·d'os seus ,poder es em o·elaç1Lo a ellas, o Governo ·nãlo está subordinado d 
Jiustiça , que, assim, o proceatmeinto do !Cong resso e do Executivo no assumipto 
era irreco·rrivel, que, por cc..nseguinte, a incompet enoia da Cõ·rte Suprema '58 accen-
t uava man ilfes·ta e Ji.quida. Pois ;pem : nãlo obstant·e ser essa a maj.s política das 
questC:-es, .que 'ª imaginação rpóCLe conceb er, o Supremo Tribuna;! dealarou-S<': co inr 
potente. ( '3 ) R es°'lv.eu -contra o autor ; mas •reconheceu a •Competencia da iT'Ustlça. 

O Sup remo Tr>bunal tem, pprtanto, inquestiona velmente o a.i-rei·to de j u lgar 
€ID casos .poli ticos, e nos mais politicos de todos os casos : ·é a conclusão, a q•uoJ 
•ha de ·chegar q·uem .quer que se entregue a1 este esrt:ud.o, s·em o crite rio obli terado 
:pe!as prevenções do inte!'esse, ou pelas do mecl>0. ..-'.Js mais eminentes opin·i1>~.s na 
rnatPria .sempre o ·reconheceram . 

!Num dos seus livros de ou.ro sohr.e o systerna politrco >da Ing1'ate rra e dos 
Estadoo Unidos, Bou~Y, uma das ma·iores aut()ridades contemporaneas nestas 
investi•gações d·e direito constituc iona·J =mprurado, consigna a:J<tamente essa ver-
dade : •«Com os outros dous poderes, mais t empo, menos tempo, leva s em pre a 
m elhor o povo sobi:rano; ma·s a Cõrte .Suprema fogc.-J'he ind·efinidarnente ao alcance. 
Vinte annos, t rinta annos ta lvez, mais que duas vezes o .r;ran.de inortaU.s ~v; 

8pat11Um, podeiia e lJ.a im•punemente, com a s ua autoridad•e , m·edir e praiti>camen te 
enfraquecer uma Je-i vota:.da pelos outros poderes, uma poltiJti_aa; 1vn,1Miim.emonte 
aaeita pela opinião pO!JJ'IUlar, anniquilar uma convenção d.tp'lomatica Tegular (como 

(1) New York D aAily Tr >bwiie. Nov. 10, 1891. The Sawaril oase. 
(2) Netü York 'l'ribune. 111 Nov. 181l1. 
( ·3) «<•A .prelirninary question as to the powe r of the 1Supreme ·Cour t to isaue lhe 

writ to •the Alaslm -cou rt was, ad'ter angument, d.ecid ed i n the cbf/irma.twe: » Poli -
tical Science Qimrt'ely, 1891, pag. 378. 



- 239 -

ainda recentemente .se viu), rpôr a 1mão, até em objectos. reservados á soberania 
!los Estad-0s, e ·federalizai-os, sem ·que a nada se lhe possa obstar. Em toda a 
Constituição·, conf-0°rme uma das maximas de BtacIDstone, ha de existir um P,oder, 
q·ue .guarde, sem ser gua;rdado, que fiscalize, sem ser .fiscal.izado, cujas decisõ·es, 
emfim, sejam supr.emas. Esse poder na .sooieda;de americana ·se encarna em uma 
peQ!uena ·oly.garchia de nove jui,,es inmmoviveis. ii · ( 1) 

Na o·pin!ão do egregi-0 'publicista, essa autoridade immensa, da qual, no 
dizer cl.e [BRYCE ( 2), é obra, em grande •parte·, a .Oonstituiçãlo dos IDsta;dos Unidos, 
teria meioo de «desafiar, Cbté na es<p·hera p.ollit1Jca, 0 espirita transformado ,:ta 

Nação. » (3) Ainda mais 1r.ecentemente, num escripto daodo á es tampa o mez 
pa·ssado (4) o .cel<ibre escriptor exprime a mesma idéa: •«Executivo e Legislativo 
estão expos•tos a vêr annufüvr v~rtualmente, ··J><llo •Poder Ju·Mciari·o, as Jeis e os 
act()~ do >Governo, •aconselhwdos, na ·sua estimativa, vefo (/Ji ,,oreção e p·erp, boa 
polfüca. 

Está, ·por.tanto, d·e a•ccõrdo com a mais rigorosa verda;de, l't luz já .dos d:actos, 
já cJ.a.5 theorias , a •fórmula que circumscreve aos a.ssumµtos· ·exclusivamente poli-
tieos e territorio ·vedado á •Cõrte -Sup.r.ema. •Já 1SroRY diúa: « lin mea.811,r.es exic1lu-
sively Of a politioal rdhMactier. ('5) iWllLLOUGHBY ('6) e BuRGESS ('7) reprodu-
zem a "IDesma dO'll'trina. De taes -0uestões se nos de.para ex·emplo prati·co na 
aicção intenta;da pa·ra obri·g·ar o IP1residente Johnson a não executar as leis die 
reoonstruoção dios Estados, :rupó.s a 1guerra ci'V0Ll. T.ratava-sé da reor.gani•zação da 
iP.epubli.ca, objecto indivisivelmente politico. ·Ahi a competenda dos .outDos d·oUll 
poderes era exclusiva. Porém, si ha relação directa com o direito individual, «w-hen 
some private, relation is direetiy envoTtved. ( 8), a ma teria pó.de converter-se em 
a~:wmpto d·e dema)nda judiciaria .. 

. Sob essa fórma de manLl'estação, this method of aid.iuid~cation, na phrase dos 
juristas inglezes, sob essa fórma, essencialmente ingleza, de evitar proposições 
geraes (9) e resqlver apenas casos particulares, m concreto, a Justiça IFedera.l 
encara eJlficazimente as mais altais questões. de Governo, « "IDeàiante um p.rocesso 
mai3 !Jento, mas menos .suspeito de ;press·ãlc:l, menos occasionado a excitar wl-0s, do 
que seria o julgamento amrplo de doutrinas politicas, direc tamente s·urbmettidas a 
um trimuna! de ,iu.stiça.ii (10) INa liquidação das maiores d;ifficaüvlaides P•olit.ica.s 
velo~ ju·izes, o incitlente assume a eminencia d e pTinci;pal. Os considerand•os de 
uma sentença proferida num ·pleito sobre paredes meias encerram, ás V·ezes, a 
sancçãJo ou a intenpretação definitiva de leis constituciona.es. Demanda-se, per-
ante o 'rr.iibunal, o ci<lradão H y '1:ton, que recusa pagar a taxa de carrua-gens. Ahi 
vere>s alargar-se o dle·bate, e discutir os poderes do ·Congresso em mater.ia de 
impostos. ne out~a feita, a queixa .de um miliC'ia no refractarilo, condemnado á 
multa, pr-0<p-0ncionará ao Tri·bunal occas ião de tratar os mats altos prob1emas 
concernentes á paz e á guen·a. ii ( 11 ) 

Longe c;l.e assustar-se com a face ·politica ·d·o s eu .papel, convém, .pelo contrario, 
reeon11ecer, como necessidade normal do sy·stema "' o D(])racter essenicrialmen,te poli-

1(1) Boutmy: Étwde ele droit .aon(<;t<itiitio-nel (Paris, 188·5), p 181. 
( 2) The A merican Oommonawea!tih, vo 1 . I, p. 3 3'9 : 
(3) Boutmy: CM;>. cit., p. 182. 
( 4) Boutmy : Le notion clle l'Ét11Jt aux É·tats Unis. Revue Bleiie, 1'6 1Abr. ,' 

P. 4,9g . 
( 5) 1Story: Commerutaries, § 37'4. 
(16) The Suvrelf'llle Coi<rt, •P. 79. 
(1) Po"litioal S"C-ienoe, vol. II, rp. 362. 
( 8) Ib., p. 326 . 

. (9) .Summer Maine: Popi<IM" Governnient (London, 1886), p. 223. 
( 10) Ib., p . 234. 
(11) Noai!Les: .Orp.. ,ait.; v. TI, p. 196-·7. 
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tioo » •da alta justiça no regimen ame t'icano. Essas expressões audazes, talvez, mas 
ve11dadeiras, são d10 mais comipetente dos juízes, de Eduard10 L81boulaye, demon-
strando a fUncção amparadora dos tri'bunaes, sob •essa 1fórma de Governo, entre 
a força da democracia e os direitos da liberdade. (1) 

A'J)enas o .que cumpre observar s.empre, «é que a mag'istratu.ra não pôde 
encetar o terreno 1Jo!itico, senão a proposito d·e processos pro1wiamcnte ditos.n (2) 
E a,qui estr. por .que o Supremo Tribunal .se ·rec•usou em 179 5 a dar pareceT ácerca 
do tratado com a iFrança. !Não foi , como st1p.põe 0 illust·rado s .r. Felisbello Freire, 
porque ·O as.sumpto, como ·politico Hle lfoss~ v·edado. li'oi (.e o T-rlbunal ex·pressa-
mente o declarou, em resposta ao convite de Washington) , porque a missão de 
esclarecer o c1rnfe do EstB!d•o, e aconselhai-o, incumlbe exdusivament e ao gabi-
n ete ( 3), e -o Pr.esidente aberrara, pedindo-lhe opinião ·sobre ma teria do cargo dos 
seci-etarios de Estado. 

1Ma$, .se na execuçã!o des te ·a juste internaciona l, se levantassem d1uvidas sobre 
a constHucionwlidade das .suas c l a~1su1a•s; ou a ·c001stitu.ciona!idade do procedimento 
·C'o Executivo na execução de1las, o ·caracter p·oHtico do contracto d estinado a reger 
r!'lações entre um IJ)aLz e ·outro não es'l:Yulhava os indivíduos 1fer idos <Jm inte resws 
l P.'g-aes do -direito de demandar contra e lle n a Cô1'te Sup\·ema. !Porque (reg.ra seni 
axcP,pf!ão) aos •tl'ibunaes lfederaes .compete « interpretar os ·preceitos da Consti-
tuição em apoio -dos direitos ·e immunid·a:dos in-dividuaes , defendendo-os contra os 
acto~ <irbitrari1os da legis latura ·e do .Executivo ; e é dever ·constitucional deste 
cun·ar-s·e ás sentenças- ·definitivas da Justiça no ·tocante aos di-reitos e immunidades 
individ uaes, exccutand o as leis d·e conformidade com ellas. » ( 4) 

1Por isso ê qae os constituintes amer1cànos 1cons\d·eravam o Poder Juc1iciario 
como IO « 1baluart e de umil. Constituição MmitaJda contra as inva·sões dos outros 
'J)Oderes.» ( 5) . 

A ·declaraçã!o d·o estado a.e s iilio nas republicas la tinas con-espond·e á susp~nsão 

do habeas-.coiipiis nos Estad'Os Unidos-. « ·E l "1YrivHegio d'el auto de haboos-<Clh'pus 
bahia suspen:dido por e1 'Presid1ente ( q wilere decfr qii0 el ~a-is estaba en. estado de 
sitid) ?>. (14) «!Los Estados Uni·dqs conse rvam lu. foou:ltald de ·S·US'pender el habeas-
c01·pus, con el que e! estado de sd;t ·io t;.enê identidJoJd.» ( 6) Ora, m esmo diwan.te a sus -
penscÍlo d:o habeas-001-Mus, e , o que ~ m ais, d urante a vlgencia da lei marcial, na Re-
publ1ca Norte Americana, subsiste a comp eten cia dos otribunaes de jus tiça pa·ra deci-
dir-se os indivíduos ·pre.sos á ordem do IEJ,xecutivo •se compr·eh endem na classe dos a 
quem se ·estende a susp·ensão de garantias . . E sta é a jurisprudenda · corr·ente desde a 
[J'aerra c>f:vil. 'SVn.oe. the .civil war the Sup1•eme iOourrt has ãeoi•d<Jd tloctt . . . the 
Federal Government may su.ot@:~n.d t he po"i!vi~e!Pe of · t.Jue writ as tO classes of pet'$on.s 
<li re otly intere.~t~d in thc uiar, but t hat th!e writ is st~zi to issuc and T HE counT TO 
DECIDE W:EJTHER THE APPLICANT ColMES WITHIN THE E!XCIDPTED CLASSES' (){R OÍNT. 
I·~to € : o Governo .su.spende a gçirantila (t~e privf!ieg'e ) ; mas o Poder J •udidario 
cons,,rva o direito de e:l'ped-it· a pr.dem (ll!he w irU ) de l i,abeas-·oorp·u.s, ·para julgar 
da J.egi timidad·e da prisãio, a -respeito de .ca·da impefrante. Is to é , ainda no emprego 
d(!S•sa medida política - a sus·pensão d'O Mbeas-;dorl]J.iis - equivalente ao nosso 
e~tad.o de s itio, assim como ·no uso desrta outra m edWa politica, muit·o mais vi<1-
lenta - a lei marcial -, a acção ·polit>ca do !Governo sobre os individuos tem 

(1) Ed . Laboulaye : La '()onsl!it. eles eta.ts Unis., p. 497 . 
(2) Noaille.s : Ov. oit. , tom . II , p. 166. 
-(3) Sto1-y : Cornmenl!ci?'ics. Ed. Cooley, ·de 18i3, v. II , 'J) . 373, n. 2 - 'Vil-

loughby : Op. élt., p. 36 . - Bryce: Am<wià. Comm.onweaMh, 1• ed., v . I, P. ·351. 
( 4) Burgess: Op. cit .. v. I, 'P . 17'8 . 
( 5) The FedJeraUst, LXVIII. 
(.6) Paschal,Quiroga, p . 186. 
( 7) Alcorta : Lws garantias constitHCi.onaes, P. 231. 
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'imites, e o al'bitr·o desses limites, em relação a cada caso indlivid•ual, submettido 
11ela tPnt!lltiva de habews-oorp11.i,s •aos tribunaes, é o Poder Judiciario. (1) 

Aliâ>s, se ali pôde ha-ver ·embate de opiniões ácerca dessa doutrina, 8 que se 
tratav·a de applical- (L •durante a subsiStencia ,da lei ma11cia·l, ou após ella, a indivi-
d'uo8 já oom:l:emnaclos, sob o domínio clella, por sentença de t ri b1inaes nuiUtwre$. 
O ca.so Merryman suscitou-se em maio de 11861. (2) isto é, ;no primeiro anno da 
Fuerra •sepa.ratista, estando •SU·S•penso o hctbeas--co11pMs em virtude da proclamação 
ex·pcdída por 1Linco1ln no mez amteríor. Na >bypoúhese de JY,[erryman, 111qutd1ada 
após a luta civil, mas &inda no pertod10 das leis de reconst·rucçéio, o habeas-oorpiis 
te impetrava a favor de 1um americano· r1~ilitarmiente condemniado no decurso dJa 
[!1terra (2 1 de Outubro d·e 1864) . .&qui, não: aqui a eBpec!e é de 1prisões mantid·as 
após o levantari~enta do estaclo de si'tlio v,0·1· simv•~fls• acto a;$ninist1·a-tnvo. Não ha 
nem a 1pcrma11encia da .suspensão de .garantía.5, nem a autoridade de uma condemna-
çã'o .c1ua1quer, para ·embaraçarem a a·cção .Jibertadora da J·ustiça. 

ID é em con dições ta·es que 'Pôde g ermina.r, entre nós, no espirita de j,uizes, a 
th!'Dria execravel da inrtan.gibilidade ·dos abusos do Governo contra o direito indi-
vidual, quando apa:drinhados no subtenfugto d·o .aspecto poliUco desses attentados ! 
P.ara cohonestar esse wbandono da justiça na m ats grave ·e na mais elementar 
de suas funcções , theorí.sa o Supremo Tribunal o paradoxo .inconcebível de «que, 

ainda quando na .situa!}ão crea.da pelo estado d•e s itio estejam, ou possam estar 
envolv·l•~os alguns d;11e~tos índividuaes, esta circums tancia não ha.bilita o Poder 
Judicial ·a intervfr, pa.Ta nul lificar as medidiJ,s de seg'IAA'ança d·ecretadas pelo Pre-
sidente da RepubJi.cã, vis.to ser ·ln,,,Poss·ivel isO'lar ess.es direito,s da questãlo politica , 
que os e'llvolve, e comp'I·ehende. " 

·Como? Pois os venerandos juizes não distinguem esses dous elementos ao 
caso, pa~pavelmente dísti.ncto·s um do outro? .Mas o críterío discriminativo entre 
·elles está, mate·ria:lmente visivel, na linha de t empo indicada peja suspensão de 
estado de sitio. Durante 1elle a indiscutibilidade das med.idas r epressivas poüia 
abrigar-se n a razão política, n as conveniencias d·a ordem ameaçada, cujo apre-
ciador ê o Governo. 1Mas , r·estabelecida ·a tranquíllidade, por solemne declara,ção 
otfictal no acto que ;Põz termo á sus"pensão de garantias, a situa.ção p'o/A,t-ica <les-
appareaeu, deixando a •situ0.ção normal, a situação. constitucional, a siltuação j1!4i-
cAai, isto •é, cidadãos .pre,s0>s sem processo, diante aos tribunaes que devem pro-
cessai-os. 

Dizer, ·Como .aí:>i o acc61-.dão, q.ue a intervenção jufüciaria , ar)orra, « ·nuHif!-
caria ·as medid.ais de segurança decret adas pelo P1residente ·da Republica», brad1a 
aos céos ! Pois realmente a segurança do paiz continúa a estar dependente da 
sequestração arbitraria dos per.se.guiJdos? Os ,propr1os autor·es dia •S·entença não 
responderiam af.firmat ivamente a este quesito. ·Mas , ·então, como def·ender a:quelle 
asseTto do aicc6rdã-o? Que J'elação r eal pó de haver entre a effi.caicía das medidas 
de .segurança, adap tadas paira n eu tl'a1izar um trama, frustrar uma construcção 
mlnaz, .desa·rmar 'llma sed1içãJo, ·e a su·btraicç.ão dos accusados aos tríb·unaea. depois 

·Ge des<feita e red uzida á im·potencia a urdJ.d1ura criminosa? 
De ·um lado, a politica do Gio·verno, .a.eclaTando '° estado de sitio ; isto é, a 

·responsabi!Made política º'º Governo, a cujo res.peito o ar.bitro é o .con greBso. Do 
~utro la do, a defesa de direitos indiv.iduaes, cuja g·uarda é o Poder J'udiciar!o, 
quand·o por manifestação authentíca do Governo ces.saram dH existir os m otivos 
que tornavam suspeito, ou .wl'ríscado o uso desses ddreitos. ·como con<fundir ' id>éas 
tãlo essencialment e div.ersa.s·? 

O conluio .estava desaggregado, a ·conjuração desacredit ada, a oTdem r est a-

(1) AI. J ·ohnston: The U:rii~ed $tates, its hf~.ory anã consti tution, p. 99, 218 . 
(2) Por erno, provavelmente tY'.llogra1ph.f.co, se d:íz «1867», na edição ·Co•o l~y 

'(1873) dos Oomment<IIT'ios de 'Story. A ·data verdad.ei ra é Z5 de ,Maio de «1861». 
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· belecida. Dil-o a suspensã.o do estado de s itio. L ogo, a soHura dos presos •por 
habeas-cor1nis já não interessava a segurança .publica. Esse exercício dos pod·er;;s 
da Justiça. -ord•i1l!arja neni siquer 1poderia melindrar o Executivo, se o Ex·ecutivo ê 
uma entidade ·racional; porquantp, a r·estitui'lão dos ·presos á liberdade após o 
estado de sitio ·não exclue, não nega, não conde1nnci a convenie1wia ela sua vrisão 
du11ante elle. 

Concedendo, '.[lortanto, o habeas-corvius, o 1Pc>der Judiciaria t eria cumprido o 
seu dever, sem a mínima d-esautoração ao Executivo. 

Bara qwe, pois., a de•biUdade desta homenagem á f.oTça? Para que esta (ll()Ola-
,,.•açã10 judicial .da <:Uota<iiira? \Para que, a não ser para transfo·rmar a RePublf.ca 
numa invenção ofüosa e aband•ona.fü1,? 

IX 

A hl-storla do estado d·e sitio e o accõrdã'o de 27 de Abril. 

A theoria ·do •est 81do •ae sitio, entve nõs, sob os actos do IGo·verno Floriano, as 
the'les do •accõrdão de 2·7 do mez ·pass·ado e os painegyrlcos da imprensa inte.res-
sada compõem um montão de idêas monstruosas , aocumu.ladas pelo delírio politico, 
pela timidez judicial .e pelo parasitismo cortesão. A anarohia ·desse ·cháos cresce 

31gora insi•gnemen>t.e a.nte o esp·e~taculo de erros disformes e pretenções ineptas, qu, 
se qu€reru impôr ao paiz na m ensagem '.[lre.sidencial de 1'2 d·e maio, documento que 
podia ter por su b-titulo estas ·palavras: « iCon'fi.ssã'o de um crime impeniten te. >> 

•Chamemos .a historia a d·er.ramar sobre este acervo a.e ignor•ancias e atten-
tados alguns raõos da sua luz. 

Se houve homem, a quem co~bes.se o direito de arma.r~se para tod·OS o.s aTbi-
tr.ios com a t ão exI>lova:da maximíJ. do salus poviili suv·1tzma Zex, foi Wlaishington, 
durante a ,guerva d1a inde.penden0>ia amer:icana, quando, no supTemo com!Illand,o 
miHtar a.as forças :revolucionarias, via os adver.sarios da emancipação semearem a 
desconfiança entre ·suas .tropas, ·e denunciarem-lhes o.s movimentos ao inimigo. 
No outono de 1777 e no inverno subsequente atravessava a r evolução os .seu s dia~ 

mais tene;broso·s. Oo'l'Ml1!i-&S'ões dJe $egurança publica e owti;as aiggremiações ana1·-
chist as ll!gitaV'aJI!l o elemento civil, •e t11abaJ.havam l>OT enf1,aqueoer o militar. Toda-
via, para eifil'·eobuar a prlsã!o dos lndivlduo,s a:s.sl•gnalados pelos seus s·entimentos 
pertu rba:dores, W!!ishington careceµ pr,omover deliJbe·rações •speciaes do Cong·resso 
e d·a leg.islatura .aa Pensylvanioa, funda.das n a imminencia do petri•go que corria 
esse E st>aJd·o e o de '.Delaware, ·« a.meaçad-Oc9 », diz a resolução legislativa «por um 
p oderoso exercito, .que já desembarcam na •bahia die ·Sherapeake.» Todavia, ambos 
<:'Sses a.ctos limitaTam as .prisões a,o temp,o necessaTio á segurança commum. Entre 
.'L~ o:rdens do dia de Washington, apenas em quatro se encontra vesti,gio de prisão 
<le rpatsanos, e ruM o general põe p m:üor cuida·d•o em mostrar a estricta harmonia 
aas suas medidas com as r.esoluçõe13 legi.s·lrutivaoS. (1) 

Srube-se a reacção de ·J ·eHerson contra a •Cõrte Suprema, cujos membros, •pela 
f.\llação da .sua origem ao '.[lartido f eder.alista, lhe insrpiravam a ma;ior aversão, n 
<tecusação do juiz Chaise , em 18°'4, por sugigesitõ.es do Presidente, e seu plano sys-
tematico, emrfim, de enfraquecer ii. Justiça 'F·ed·eral. ('2) Sob o influxo dessas dis · 
posições, no fOglJ d•e;ssa 'll'g\g:ress!Lo1 CUOO ca:raicter '" temer.ario e ofü.ento » provocava 
<• espanto .aos cont empoTaneo-s ( 3) , J e<f.ferson desconfiou sempr.e da maigistraturn. 
Em .cons equencia, diante da con.srpiraç!Lo õe Aaron Burr, em 1807, J efferson voltou-se 
para o Congresso, em husca .a.e medidas ·de .excepção, a'Presentando-lhe na mensagem 

('1 ) Dudley Field : Sveeohes, argum., anel 1nisoeZlW1ieoiis vapers, v . I, p, 50-53. 
·(2) WH110~1igU1by: ~ 'OJJ. cit., >\9. 81, 90-91. 
(3) Gouverneur Morris: Dwi-y aoo iettres, v. ll, (.New York, 11888), p. 426. 
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de 22 de Jàneiro, 08 documentos cl!e c1·invi1nação ·oont1•a Bwrr, ·isto é, despachos .cifra'dos 
!Jor elle, que attesta'Vam os seus meneios 'crimin-0sos. ('Note-se lo.go esta diffeTença 
entre Jefferson e -0 nqsso Presidente). O 1S e:naid10 recebeu essa co.mmunicação como um 
pedi tio de tfa•culd·ades extraordlnarias, e votou a sus·pensão do habeas- dorpus ·por tres 
.mezes. •Mas , na Gamara dos Re!JJres entante-g,, o bill fo.i .re.jeitado pO'r 113 votos contra 
19. •Cahiu, .vois, .a tentatiova, e os suspeitos tiveram de ser processados, ·por iniciativa 
úo Governo, que não l'hes obteve a cond.emnação e os vio sa:hir livres por falta 
d·e prova cabal. ( 1) 

Durante a guerl'a dos Estrudos Unid-0.s com a I'll·g latel'ra, n,o começo deste 
seculo, a Justiça eXJpedlo or'Clem de habeas~corpus a 'favor de Stacy, ci'dadão ame-
ricano, int.imand•o o Commodore Chaucey ~ o General L ewis, commandantes na 
fronteira, a ap.resentarean ·O paciente. O General L ewis, ·obedecendo, e proc urando 
justificar•se, al'l~ou havei-o pre.so, ·por acred.ital-o « ·envolvido em traição contra 
os Estados Unidos, pünistrando info.rinações e prov isões ao ·inimigo». Como procedeu 
a Ju•, tiça? ·A Justiça .respondeu , ·pela .bocca ·d e KENT, um •dos grandes cons tructo.res 
õa jurlstprudenda aim>eTi-cnna, n estas palav.ras : " E;;te caso interessa á lib erdade 
pes-s c>al do oi.d a clã o. . . A preten·sa carga de traição (•P.O·is, ante os !factos, de que 
ce'lllOS conhechnento, devemos consiclera.1-•a como ipretexto), não assentando em 
juramento, não estando particuJ.arisados os .01bj0ctos em que se ca1)itula, n en:: tendo 
siquer por s i autoridade d·e tribunal mil.itar, que a justifique, constitue apenas dr-
cumst31ncl-a aggravante do carn,cter npp1·ess-iv.o da prisão . .. Se já houve causa, que 
reclamasse a mais prompta interpa<sição d este ·Tribunal, im1pondo obediencia ás suae 
normas - ha ele ser esta». ( 2) 

Demais, para Tesumir, no tocante aos Estados Unidos, bas.ta Jem·brar ·que, 
em mai,s d·e oem annos de exis•te'llcia consUtuclonal, •principiada em 1789, a ogarantia 
º'º habeas-icorani,s nu=a .se suspendeu senão durante a medonha guerra civil, que 
esteve a piqu e de anniquillar a União. ( 3) 

•A IngJ.aterra tremia, no fim do seeulo .passado, .sob o pesac1'e!o ·d·a revoluç~.o 

fmnce·za, que ti;rava o s.oorono wos seu•s est !lldi.stas , e parecia ameaçar nã!o s·ú ·ati 
tntcJi.ções sociaes e as instituições britan.nicas, senão até a existencia naciomtl 
da IngJ.ater.ra . .Sob essa i•m1,ressãlo de terr or, ·que transi·a a Grã Bretanha, P!tt 
<>bteve, em 1794, a .s·us-pensflo do haboos•-corp1is. Mas, •paira obter esse resu ltado, 
aliás sob o goveTno ~oo-soa;l de Jorge III, .em que ,o parlamento ingle7. n ão se dis-
tinguia .pela lncorruptibl!idi!IJd1e, ·que meios não fo.j mister empregar? :B!llS·tou acaso 
a palavra da >Corôa, annunciando co.nspi•rações ? !Longe disso ; foi n ecessario 
que o Rei, em me·nsagem dirigida a ambas as casas, lhes submet.t.ests·e o-s do~1,m1>1i
tos avvrehenchcbos 61n mãos dos conspinado?'es, que evid;mcfavam ·a exis t encia de 
J.ma conjuração armada ·para ·!IJca·bar com · a 'Gamara do.s .Gommuns, e substitui.J1-a 
!}Or wma convençã-0, onode1nda no typo lfrancez. Uma commiss&o na iCam.ara dos 
JJorcls, outra na Camara elos Communs estu da-raro, em quatro relutorios, a [>·roV>a 
exlliibicla pelo Governo. E só após ·essa discussão am']Jla dos instrume.ntos de con-
vLcção amontoados pe:rante a -l egislatura conse g-.uiu Pltt o voto ambicio.nado. 
Todavia, as classes mais cnndialmente am1gas da ordem, .mais aves·sas 'ªº fana-
tismo revoluclon.wrio, olharam sempre com receio e censura es·sa concessão ao 
poder, com•eçand•o •pouco depois .a temeT seriamente pela liberdade ; e o jury, 
R que o Gov·erno era Olbri·grudo a ·subimetter Jog o ·OS pacientes de recl·u1sões a11b1-
trwrias, i·es1JlO'l1dia, na •maio·ria dos casos, é.s prevenções o.f-ficiaes com a abs·olviçiio 
dos a;ccusados. ( 4) 

(1) Henry Adams: The seco1ul adminfat1•ation of Th. J efjlerson, 'V. I, p. 334 ... 10. 
(2) Dudley Fi eJ.d : OZJ. cit., p. 57- 8. 
(3\ Paschal. Tracl. Calvo, tp. 26·5; trad. Quiroga, p . 184 . 

. (4) May: aons•titiitvonc,z Hist . .of Engl{lll\d ( ed. 188.2), v. II, p. 302-5. 
Ado!phus : - Hist, of England., vol. VI, 1843) , p. 45 -6. 
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Durante a restaurnção, sob Car.los II, não obs tante a severidaàJe observada 
para com os adh e·rentes da iR~ublica, durante a l"eacção de Ja·cques. II e O· esta-
belecimento de Guil'herme d•e ürange, nãlo o·bstante as c r-u:eldades P'rovocadas• ,pela 
invasão d·o pretendenfe e a r evolta irlandeza, apenas se ·encontram, entre os •Pl'O-
ressos politicos (srot triais ), quatro sentençrus p•roferidas em tri]:mn ae:!' militares. 
E numa dellas, a de Worne Tone, comquanto a •cond'emil'a.ção fo.sse á m·orte, um 
dos altos tr>bunaoo ·civis do r eino, o Court of King's Bie'11,o}!,, •concedeu ordem <le 
habeas-001';J1<s, ordenando ll>o sh·ertf<f que assumi.S·S!e a guarda do p~·eso, e n ã;o 
consenti,sse na .execução. (1) Isto no seculo dezesete, ha ma is de duzentos annos 
rnum paiz {lisputado entre si v·oa: durus1 dynasUas· ·be1'!igerantes e duas .fürmas de 
governo ! 

!Pejados corria.m dos mais .sombtios 1Perigos .as :primeiros annos de revolução, 
que, · em 1688, enthronisou a oasa de Hannover. Um Rei desthronizaelo, auxi!Lado 

·!Por inim!•gos estrangeivo.s e P.Q•r um poderoso coa-po de ad'herentes inglezes, punha 
ein .serio risco a nova ordem ·constitucional, amea9ando-a de destruição pela 
guerra (2) Dahi algumas limitações inevitaveis á liberdade do cidadão . . Sob a 
r ebell'ião d·e 1517, dgualm ente, assim oomo a conspoiração J'•a cobita Cle 1688 e a 

'invasão do reino pelo pretendenre em 17•415 , t eve o Parlamento (s·eompre o '.Parla-
mento ) que s·u S1P•ender o hableas- 001'VIU/s. A esse ,perio•do se seg uiram quasI cin -
coenta n.nnos, em que a lei perman eceu inviollJ)da. De 1798 a •1'800 as agitações 
revolucionarias dos democratas i:ngl•ezes , allia:dos á .r evolta da Irlanda, fanpuzeram 
de novo ao Pod•e<r L:egislativo a suspensãio das garanti.as•. Essa m edida excepcional 
reaippa;recoo em 181'7, so1b o IGo'Verno de Dord Soid,mo,uth. ;Mas de então até 11 <>je, 
atravez ele grandes a@Hações populaTes, como a agitação cartista, a agita.çãio Jiv·re 

.escambi.sta, a agitação pm'Ilelista, a agit açãJo .saci.a.Lis ta, o,s ministros daq\H>lle 
paiz, di.:rante quasi oitenta annor , ((inspirando-se no mails ·elevado espirit-0· ,poli" 
tico, t êm sabido manoter a autori.dwde da le i, na Grã! Bq;etanha, 1sem o concurso 
de podere.s anormaes. » ( 3) 

Na França a 11ist-oria jufücial d este seculo nos o'flfer~e uma ,das lições mais 
dignas ela meditação dos honradps prola,tores do accórdão &e 27 de abr!l . Tinha 

· ~penas dous annos de exist encia a mcmwrchia dos O.r]éruns, q1Uando rompeu alli 
form ia!avel insurreição. Sob o a&'Uilhão dessa neces.sid:ade·, o Rei, por uma orde-
nança, de 7 de j·unb!o de 1832, declarou na !Ca pital o •estado de sitio. O pintor 
Geo>ffr.ay e outros, presos em vir tude da susipe.nsão ·de ,ga,rantias, aos 18 d·esse 
mez, .forarm condemnados á monte, em Pa~"iZ, por uma commi<isã,0 militar. MÍ(J,S 
av.pella;r(]IT)i ~cvra a Cô'f'lte de Oa~sação. Odilon ;Barrot, uma das summidades do 
Parlamento 'e do fôro f rancez, as•sumiu a defesa dos condemnados, «-Revesti a 
·miil'ha toga de adw1ga1do », diz elle, .« e denuncieii ao Tribunal a inconsti'tuci·onali-
dade dessa medida,» ('4) 1E o Tribunal c1e -Cassação, que aliás não tinh11, nwquel!e 
re·giinen, a ,funcção especifica, i~cum1b'ente ao T 'riob'llnal !Federal, entTe as nossas 
instituições, d e in t er.prete s·uprerp.o da Constituiçã;o, deu 'P•l'Ovimento ao recur.so, 
por inconstituc~onaUdade d-0 .actq da Corôa, não obstante 11-aver O• Tl·tbunal 1·eal 
C:,e Pariz reconnec1do a legwlidaiiLe da o!'denança, q ue 1p:romu1gara a lei mHitar, 
e mandou pôr em liber dade .as oQndemna<los>. Essa .decisão a,lv.aro•tou os amigos do 
t hrono, despe!'tou., n'O seio do Conpo Legis1ativo, urrn d!ebate acrim.anioso, em 
que '° Tribunal de Gassação se vio all'.gui r de cu.mp.Ucidladle com influencias Jeg!-
timist as. ( 5) •«IProlongado grito 'de itriumvh.a nas fileiras da opposiçiiCl», diz o 
grainc1e historiador conservrudor qa mona11ch ia ele julho. '«O 'Ministerio f icou sum-

:mamente mort if>ca,d-o.; m as enterplieu oCJ.Ue não· 1hEJ e>ra Ud>to ou t r o p.wcedimen to , 

(11) Dud1ey Fi·e1d: Op, of;t,, p . 70. 
( 2 ) May : Op. cit., p. 11 . 
(3) I b., ps. 15, 16, 17 e '19 . 
(4 ) Odillon B ar rot: M emoir·es p•osthumes. GP ar ., _.1 875), vol. I, p. 27 2. 
( 5) Ibià. 
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!;enãto inclinar-se â. decLsão da Ju.s.Uça suprema. .Nessa época, os governos ainda 
não conheciam os meios d·e Ob1?tar a acção dos trLbunaes, e clesfohar-se das 
~·entenças ·desagrada veis. » ( 1) •E o Rei de F1rança, coroa,do pelas tradições da 
ma!.s glGriosa da~ monarohias, oe1woI<vido na •pm1puta de .S. Luiz, commandando, 
nas ruas .de Paa:iz, um g rande exeI'cito V'et erano, obedeceu ipromptamente â. deci:sã;o 
jndi<Ciaria, abrindo aoo 'Pi"OOO·s, j'â. condemnados pelos tr~lJunaes militames, as portas 
a;1 .prisão. 

·A Italia, em qua•re·nta e quatro annos de regímen constitucional, deSde 0 , 

Statuto de 1848, ati;avez de 'llma 1abori·O.'la reconstr·ucção, conheceu o est ado de· 
sitio apenas quatro V<'lzes. Em 3 de abril de 1848 'rfo'i proclamaldo o assedio vo.zitioo 
( é como lhe ·chamam os pv•blidstas italianos) em Genevo; aos 29 a.e d'everei:ro 
de 1852, na província ·de •Sassari ; aos 17 d·e agosto ·de 1862, em Palermo e nas 
provincia.s sicilianas e em Napoles e provinoias napolitanas, aos 20 do mesmo mez_ 

Mas, quando s<'l decretou, ;iya,ra Genova, a s·uspensão de , g·arantias, essa ca•p!tal· 
estava em p'lmia insiurreiçálo. A cidade tomar.a a11mas ; ü •pa·ço ducal >fôra expu · 
gnado pe'los , irn;;urgentes; as amtori<dades ·e .suas famHias V'inam-se presas e con -
srnerada.s como refons; a ediJ.idade exonerar.a-·se 'espavorida, assumindo um 
trh1mvirato revoJuciona:rio a administração munichpal; a . .gaa:rd'a· nacional adhe-
rira ao m•ovimento; os :re·beldes occupavam .o ancora.d·o.uro e o arsenaJ. Tae.s eram 
as p11opo1rções da commoção, que che.g.o.u a occU'par a a t tenção d'M· potenciag 
estrangeiras, of!ferecend.o 11 Austria 'e a F.rança .o seu ooncurs.o militar, .para d·ebel -
iar a rev·olta. E a 1eg·alida.cl.e não se restaur.ou, senão mediante o esforço de ope-
•ações bellicas regulares, confiadas ao alto command.o do !General La l\farmora. ( 2) 

En;. 185,2 .o acto do 1Govern.o fo1 .a.eterminado pela epidemia d·e a;gltações e 
crimes, que 'se desencadeiara na .provincia de Sassari; attentwd.os continuos 
contra a propriedade ·e .a 'V·ida ; tumulto em Te1lljpi.o com a nova 1Jei de ;pesos 
e medidas; commoções em Cagllari; confHcto.s graves entre militares e paisanos . 
Mas .a opiniiio d•os ·publicistas coUJdemna a suspensão de garantia.s n esse caso,. 
i:ela razã.o ·de que « os hom.icidios, as ra.p·ina gens, os motins, ,por mais amtudadios. 
e concatenad-0s que f.ossem, não <Jhegaram a degenera,r em insi•7'1~'eição. ( 3) Eram 
desordens, «<que uma ·policia vigilante podia reprimir, s·em d esenvolvimento de 
apparato, n em propagação de te rror.ll (4) 

As ôiuas pr.oclamaçõas die estwdo de sitio .em 1862 ,podem-se considerrur con-
junctamente. Elllas nascera.m de movi!mentos :;inarcMcos, .que punh·am em riseo atê 
a segurança lnterna,cional da Halia. O GO'verno, reputando inO"J.'.}POl'tuna a :guer·ra 
com a AUstria, conse•guira d•ominar a tentativa de :GaTi<baldi em Sarnioco ' a favo!l." 
das províncias venezia nas·, sudeitas ainda ao jugo estrangeiro. !Mas a cha;mma 
revolucioonaria não se aipagara no coração do grande cond•ottie:re. Garl1baldi iL1ri-
ogiru-se para a Sictlia, ass entou alli o· .seu •CJUaJrueJ-ge:neral, e, /ilO g-rHo de R·oma, 
oii morte, alçou o estandarte da r evolta, á frente de milha.-e.s de 'V01untarios. ( 5) 
Ess~ empre,za, aJlárn de apresentar a anrnmwlia d'e um exencito i·rregular, levantado', 
á revelia do Gov<irno, em [)1eno periodio constitudorri•a l, :suscitava â. Italla., ainda. 
mutilada, os mai·s t emeros•os perig os, coimpromettendo-a 'perante .o gabinete de 
Vienna e 'º .gabinete de Bariz. Em circumstancias taes, o uso de recursos extraor-
cl!narios era rig-orosaanente imprescindi.veJ. 

Eis os facto·s. E ·is as "lições da historia constitucionaJ. 

(1) TJ:\ureau Dangin: Hístovre de lct monaroMe ae jui'/,et (Pariz, 1888) , 
' 'Ol. II, p, 136-9 . 

(2) A;rangio . Rui·z : Stato d'assedio poUt>ioo. Na En,oyo/i>pedia (14,iwidioa, Ita-
liana., p·e,ir opera di una societJá d~ g'Í1U{reoonsulti, vol. I, ·part. IV, p. 19 7..S 8 . 

(3) Ib., p. 200 . 
( 4) Ib., p. 202. 
(<5) Ib., p, 204-205. 
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·Della~ resulta: 
1°) que, entre as nações !J.iv·res, o estado de ·sltio só se admitte como medida 

<te- re.pressã;o; como meio de prevenção, nunca: 
2°) que, no uso dessa medida, os govern·os não infiigem penas; 
3°) qu·e todas as facuk!aidei; con'ferid'as PO·r el!a ao E<XecuUvo S('O refül'Zem á 

(te .sequestrar preventivamente os suspeitos, aig•uwrdando a decisãio dos tribunaes; 
·4~) que, ainda sob os regimens, onde a Justiça não tem a alta missão ele 

ue.cla•1'aclora do di,relto constitucional, o Poder Judidario assegura a Jbberdade 
\'LOS cidadãos contra o emprego inconstitucion•al do estado d'e sitio. 

Ora, toa.as estas verdades cwpitaes .desconhece a accórdão <le 27 de Abril. 

X 

Onde se abalisa a fronteira entre a 
questão política e a questão judiei.a!. 

A sanfonina official, nesta controyersia tem consistido em se wffirmar que 
n S•uspen·sã-o de ·gaTantias é ·UJJ:\ recurso de al·ta ·po.Jitica, em que a apreciação 
Jas circumstimcirus e o criterio da s-everi'd·ade •incumbem á ditlcreçã!o ao Governo. 
!'fão .preciso de contrariar esta .pr-01p•osiçãlo. Dou-a .por concedida em t·odos os 
pontoo. Mas aquelles, que por ella mais quebraram 1'ança·s, hão d'e l'econhecer 
crue, se essa attribuição, na s·ua eS<J.:lhera, é indef.inida, necessariamente dev·em 
exi.~tir limites, ,que definam essa esphe·ra. O contrario seria admittir o illimi-
ta><lo arbitrio num cir.culo illimitado; pretenção que os despotas podem nurrtr, mas 
nunca se abalançarão a confessar. 'Admlttamos, pois, que, no uso das funcções co~
res·porrdentes ao estaJdo de sitlo, o ·Executivo seja o aquilatador soberano da conve-
n!encia e da l·eg-itimidad·e. Não p~de sei-o, todavia, no determinar quaes as ,funcções 
que ao estado a,e .sitio .co-rrespond·!Jm, a ·eSTJecie, a extensão; as consequencias della,;. 
Nesta 'partlcuJ·arldade, a ·eviden'CifL é m a,thematica. 

<Supponhamos ~ue, em vez d~ r emover, e iPrender, o Governo Lm.punha a morte 
ou o co·nfisco á·s victhnas escolhWas pela perversidade ele c er.too Syllas de bote-
nuim. Haveria duvida sobre a !Ilegalidade •de taes vio.Joencias·? Não. Po·r que? 
Porque a •Constitu·lção !!!penas autoro\za 'º Presidente da Republica a <prender e 
desterra r . Ora, o G01Verno não cheg·o·u •realmente até ao ·patíbulo, ou ao fuzil. 
Mas ao confisco chegou, exto.r(l.'lliind•o a funccionaTio.s vitalicius a propriedade 
-'.los seus ·car.gos , a oft'idaes a das surus ·patente•s. E , aindla por outro .modo exor-
bitou odas .faculda.des constitucionaes irrogando ;penas (como depois demonstrarei), 
•Jn<'le a cairta federal apenas. lhe pe.rmitte ado;ptar medidas 1·epp-essiV{J,S, isto é, 
n!'to casUg.('(5 infHgidos ao crime, mas obstaculos i1?vpe_W!ent0es da dlesordem. 

Não é, pois , do máa uso .de funcções r econhecidas que se accusa o Governo. 
A im'PTC>))l'iedade desse uso consj:ltue a fruce pio·iWica da questã·o, e tem p·or ava-
liador .e> poder politiCJo do C-0ngres.«o. E', nã-o do emprego inconveniente de fun c-
çõ-eis, que lhe compitam, mas do ernprego de furncções, qu~ lhe não co1mpet €m -
.disto é q ue se acoima o Presiçlente. Punincio, isto ·é, exercendo a prerogat iv·a 
judiciaria, demittin:d'o emp·regado.s ind·emissiveis, isto é, ,confi,,cGJnil,o a. provrieda<le 
pa1·ticul.ar, o Executivo n ã!o usou erradamente do s.eu; não: invadiu materialmwnte 
o al1"eio. Porém, na dJscriiminaç1j,o entre o s.eu e o avheio, a. r espeito das attri-
.buições de •cada .pode•r, a -questão ventilada semq:>re é a da cqnstltudonalidade, o·u 
~nconstitucionalidade, quanto á distri-buição d·as compet~ncias entre os tres ramos 
ua autorid ad·~ f ederal. 

Ora, as questões da constitucionalidade, o.u inconstituociona.Udade, nos actos 
do .Poder •E::tecutLvo., o•u nos do Poder Le,gl:&Ja-tivo, incumbem .pecul'ia.rmente, sob 
o regimen adopta·do na Constituição ode 189<1, ás justiça•s fedeoraes. «Toda q 

questão », diz STORY, ·« suscep.tiv.el, por Slll~ natureza, de s·e submetter ao criter!o 
da Constituição, está sujefita á verificação j?Md.Mtal: being capable, im its own 
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natiure, o/ bfMl.g brnoitJgth to t<he te\slt oif tlur;, O.omstitution., is sub1.edrt to .iu<:úicial 
revision ». (1) CooLEY, nas suas an•notaçõoo a STORY, molda 'ª m·esma idéa numa 
fórmula, que a torna ainda mais clara, descobrindo ainda mais sensivelmente, e 
~ob .Umites ao mesmo .tempo •naitS bem conto·rnados, ·a extensão dia au·toridade judi-
ciaria. Uma questãJo 'iudicial h<oj·e, póde converter-IS€ e1m politi-ca amanhã. ;um 
pMbJ.ema agora 'P·oHttco, pó.dll s•er amanhã judicial. .~< Ho·j e póde cornsJsUr a 
que'St ã!o e m se sa;ber se um acto existente é constitucional. Essa questci,o é m·w-a-· 
mente judi.ciaria. ( That fo pu11e!y }'u~1'4ovai.) AmaIJJhã 1póde t er ex·pirado o mesmo 
~cto. e inqUJi,rir~se se convém l'estabe1ecel--0. Essa q,uestfüo é po.Jitica-n ( 2) 

N-eo;;sa , p1re!'ogativa de arbítrio entre üi> a;ctos dos poderes o·rdinarios é o 
pensamento co-nstitucional, tã!o longe v·ai a au.to·ridade da Justiça, .-ep•r esentaida 
na !Cõrte SwpTema, que as decisões desta actuam vktuamrente como reV'Ogações 
pra,tica;s das d·e!Lherações legics~ativas. E' do pl'oof·essor BunGESs esta l•ição: 
«Quando a Cõrte Swpr€l!Ila dos E s taid-0s Unidos r ecusa wpplicar um acto do Oon-
gresso, em um cruso dado, sob o fundamento de inconstitucionalidade, o CongrBsso 
e o JP.r.•sidente u:iara 101go acce itam a decisão .como iievogato1'Va,, ip&o fa;ct<>i, do 'OJCto 
legislat.ivo., vara todos os ca,,os, o.u, a 0 n~enos, 'Oons-ider.am ,como siispensa a ac<;âlO 
delle, até qu.e o . prot,"1'io ~'11ibwna,z r evog•ue a sua sentenÇi:i.. ~ (3) 

E tão es·sencialmente inhe r.e a-o regimen federativo· esse predicad.o da Justiça 
Federal, que, não e&tando ea:p?1e•s•so em. Const-Lttw;,ção nenhuma, se constdera !Jmpli>cito 
em todas. 

F'acil é, pois, sepamar aqui a missão d estinada ao Congresso da ml·ssão r·ese;r-
vada ao Supremo 'Dribunal. 

Se o Gover·no ·se s<lrvi·u, conveniente ou inconveni·entemente, d e faculdades, 
que se s uppõem suas., p,;rtence ao Congres·so julgar.' 'E' a quesitão poiitica . .Se 
cabem, -0u n ão, ao Govea·nü ·as ,attr•i:buiçõ.es, ·d:e q,ue elie se servlJu, ou se, servindo-Soe 
dellas, transpoz, ou não, os 'limites legaes, pertence á Justiça d ecidir' '.F.' a questãlo 
jurildica. O >Con,gresso julga da ,utvUda&e. O Supremo Tribunal, da lega;UxJ;arle . 
O critedlio do Congresso lé a weces-siJCVa!de .go-verna:tiva. 'O do Supremo Tr.ibunal 
é o idilrmto esc·rlJpto. ·L egalidad·e e utilidade pode.m ,estar em diverg·enc.ioa. iDirE>ito 
e n ecessida·de p o<Lem contra;dü;er~se. .Porqu e a po1i.tlca em crises extremas póde 
considerar·se forçada a v!.o·la•r as baTrei'ras da lei, pama satis·ra2e.r ás exigencias 
da consei·vaçã-0 .social. Da·hi, a .di:stincção entre essa;s duas n-o·rm3's .e a :fiataJMade 
de ambas ; d·a"hi a •existencia dos dou s trilbumres: o tri•bunal po-litico e o tribunal 
judiclario. Dl:r-se-!ha, po.rém, que esta dua1idade seria o antagonismo m;ganizwd_9 
no seio do regimen constitUJcional. 

:MaR t a l não .ha; ·pot·quanto o vo.to ap.probatorio d as· Camaras legis.lativas ao 
esta.do de s itio a•p enas a·bsolve o G-ove1•no da sua r esiponsabilid.ade, sem P"enetrar 
na a:preciação dos dir~itos indi<viduaes, 'PO·r eJ.Je offendidos, ao p asso qu•e, p'Or 
outro lado, as d·ecisões da J ·ustiça, :r estituindo á I·ilheiidooe os cidl3Jdãios injul•ge.d·os·, 
a·penas reintegr ruTão <>S di'reitos individu01:es, s em .r es1pons.aibiliz.a,r () Governo· 

Ora , é inne.gavel que ü Vice~Presidente a;ctu.al exo.r·bHo·u elas s u rus attri.b'1ld" 
ções, e lançou mão d·e a ttribuições , que não· sã-o suas, na applicaçã!o .d!llda á 
suspensão de garantias. Logo, se essas attribuições são precisamente taxadas na 
OonstHuiÇão, e t êm na Co•n.stituiçãlo limites 'P.recis-os, as lesões infl~gi-fü:i.s ao direito 
do individuo pelas exorbitancias• do Governo 'hão de reparar-se pela intel'posição 
da Justiça. 

;Mas .que, fa1cultan•é10 a sus.1iensão de garanti!a,s , o pacto lfederal f.ixou as func-
ções do Executivo, e ·restri·ngiu ca;da uma dessas funccões n liml.tes f·OI\maes, 
não h a duvida nenhuma. 

Em tres .sentidos traçou a ·Cons·ti tuição essas divisas legiaes ao a:rbitrio . 

. (1) Stnry: Go•nmi-enta.ries, § 3 7 5 . 
(.2) Thomas CooJey, n . ao § 375 dios Gommentwr. de Story (ed. de 1873), 

v. l., p. 267. 
(&) John ·Burgers.s : Political s·cience, vol. II, p. 364. 
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Primeiro·: 

Quanto âs condições, que au-torizam o estado d<e sHlo, não n' o iPem'ittindo· 
&.o Executivo, senão -e<m cmso de aggressã!o· ex~rangeira, ou .commoção intestina, 
se, na ausencia do ·Congresso, a segurança da Repub1ica o ·exigir, 'e a Paitria 
correr ·imminente perigo. · 

Quanto As faculd-aa:es de exc-epçi'J.o admittLdws, oreduzind'o-as a wmedidas de-
1•epressão», .consistentes em detenção e desterro-. 

T &rce-i1·0 : 

Quanto a;o t empo dessa sol!Ução de contlnuMaide na lei or.d1n!liria, obrl,gando· 
o Governo ·a lhe prelimitar a duração; ·clausula, que evidentemente condemna as 
medidas excepcionaes aid·opta-das antes ·ou d epois desse prazo, e cil'cumsc·reve A 
ext ensão delle a ·efficiencia das que no .a,ecurso 1d-esse prazo •se empregarem. 

Esta demonstração está !feita no meu requer•imento <le habeas-corpu8. Ma.>' 
novos d'actos, novas au toridades, novos exemplos 1-eg.islativos e j,udiciarios me 
Dermittirão aind'a erigi.r,lJbe outros c-ontrafortes, sem r epetir -me. 

1 

XI 

As condições da decretação do esta,do de· 
sitio : ·competencia dudicial a esse res·pei.to. 

Reconhecem todos -0s :publlcrustas, e todos os homens de Estad·o ireconheceram,. 
que a d'a:cu]d,ade de suspender as 1garantias ·Constitudonaes é a mais temerosa, 
das que se 1podem confiar ao poder. •«INas m ã;os de um só h omem», diz 'CARLIER (1) 
«seria uma arma i!Jerl.gosa, q;ue albriroia caminho A ty·rannia. » «Podemos ter mãos· 
pres:-dentes, ministros da .guerra arbitrarios, g&neraes cruB.is», exclamava DUiD,LEY 
FIELD (2) em 18617, •perante a Cõfte \Suprema dos EJstados Unidos; «e carecemos 
de ficar sabend-o se ·o esta.do ·de s~itio -os conve-rter!L em nossos ·senhores. n «O' 
poder de encarcerar arbitrariamente» ·<1ir.i ain&a outra autor1dade americana:, 
«tem :passa.ao por mais f·unesto á li1berdad-e que toaas as outras machinas do des-
potismo.» (3") .E, n a Eui,opa, o escri.pto·r que mais ex professo tratou o assumpto 
( 4), ponde ra, com a •prev1d·encia dos •es·pirito.s conservadores e o •e<>crupulo das 

almas liberaes·: 1C<'Cumpr e allumiar mra1e princ~pia, e onale foinda es.te dir·eito de 
s usµensil.o, que de certo não pode ·ser inoonfinado, especia1mente 'Q:Ua•ndo se q:uer· 
entr.egar ao Executivo, a quem é daJda, nas oons·titu.i-ções hodiernas, a missão de 
executar, não a ·de s·uspe111der as leis. '» 

Dahi a C.esconJf-iança, que, em alguns paizes, reserva essa aut()Ndade 1i. le-
gislatura. ,Mas esta precaução me;sma não ·contramura s'lllffic-ientemente as insti-
tuições livres . crSe n ã;o hou'Ver mi.n\isterio e IPa;rlamento, penetraidos dos seus di·-
reitos e dos seus d·everes, domina;d1os pe.lo respeito da liberd-aid-e, ainda quand·o se 
'Vejam constrangidos a interrom;pel-a, -observad·ores escrupulosos d-esses delicados 
esqatid-os do ,governo r epresentativo, o estado ide .s~Uo faei,lmente deg.enerará em 
insttíUmento de oppressão, seja quaJl fõr o re.gi.m en, que, a seu r es.peito, se 

·(1) L a République Amerioaiine, vol. II, p , 15·6. 
("2) S~~e~ohe!s, argwments, am!à miscellam, paJPlers, p. '7. 
('3) Si-dney 1Fisher: The sii&peris~on of habeas-corpus. Lo.o. oit., vag, 454. 
( 4) Arangio Rui-z;. A.sséã:io PolifJ.üoo.. Encyclop, giwl'idioa italiana, vol. I , 

p . IV, 1P . 168. . 
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ad0pte.l> (1) E, por isso, constituiçõe<> ha, que se m6stram 'inflexíveis, não admit-
tindo, em hy>pothese nenhuma, que as suas ,aJ[s.posições se suspenda,m, e< Nenhuma.. 
,di.sposiçã,o da constituição ,pode ser suspensa», diz a {!arta do Luxemburgo, 
ltrt. 113, ,«A presente constituição não pôde sul5•p'ender-<S·e, no todo, ou em qual-
quer das suas 1p1airtes», 'Prescreve a ConsUtuiçã,o da 1Senvl>a, art. 32, e a da Rou-
l!Ilania, art. d.28, 

!Claro estâi, pois, que, nas constituições onde se autoriza essa intercepçã,o da. 
ordem consrtitucional, ·os r equisitos postos ao exerci1cio ·d•este arbítrio perigosi.s-
simo hlío de entender-se sob a inter,pretaçlío ma.is limitativa. !Pertencem 'li. classe 
dos restringenci(J,, e não á dos cvm'vU~da . A brev,Lda1de inevita,v·e1 das formulas 
constiftucklnaes, {!~rntrastando ·COm o am'!llissimo {!ampo d·e previllão, que os seus, 
texto.s dlevem 1a;bra.nger, deixa,m .seimp1"e intersticlo a s o.phism as insidiosos, a a;c'La-
ptações a,ccommodaticias, a theor.ias bastardas . Organismos extremamente {!Je1ica-
,dos a sua duração ,e a preservação da sua normal<idad·e natural dependem m e-
nos d.as suas qualildades intrínsecas, da superiforidade da·s suas idêas, da hrubili-
clade dia sua dle1'tura, d·o .que do meio, .onde elles se desenvolvem, do· revestimento 
mora.!, que os .protege, isto é, da probMaid•e 'da nação, que os adapta. Opinilío pu--
bUca vigi'Dante, r eP'resentação popular honesta, justiça independente : taes os 
complementos necessarios, os elementos in,t egramt es ·de todas as cartas funda-
mentaes, ffilntI".e eUas e e'Hes •as ,refações mutuas não esrtão, CCll!IlO o·l'dina·ria,inente 
se precume, no contaic!ito àccidental de um .i1mstrUJmento mais ou menos engenhoso 
com um aigente mais ou menos 'habi1. Slío interdependlencias organicas, em que-
os orgãos de acção exterior r eagem sobre a substancia e a harmonia do orga-· 
nismo, fortailecendo-o ·OU degeneraniio--0 . 

Por isso disse um grande ju r1isci:msulto: «IDai uma repubLica a -um povo de 
esc11avos . A.m1a'Ilhã •OS ienc.ontrareis sempre escr avos, süb ;a mã:o •de um· 
vresidenúe, OO!l')o o· eram ,sob o l!l.tego l'le um 1sultãO. lJ ( 2 ) .E, vara :Chegar ·a es$e 
i·esulta:lo, n ã o se ha mister refürmar as {!O,nstiltuições mais liberaes, ou ·repu-· 
dial-as, E sse processo é o do escallldalo, ·que !l.s vezes r(Wo\urciona os poyos mais 
serviLiza,dos. Á hypocri·Sia indica !J,OS des,potas •Caminho roais eJlficaz : torcer as 
garantias d·a Liberdade 1em s u ccedameos da ty.rannia; ipana 'º •que tã,o lfaciJ] é , 
quando s e dispõe das graças do thesouro, arregimentar juri'st as serviçaes como 
assa:1ariar ·€€!piões d e ipo.\i!cta. rE aqui restá •PO•r 'J:UJe ·a observação c ons,tiiuci101nal tem , 
conduzido sempre os el>pir Ltos ma is capàzes a esta ·convicção : «A ca.rta funda-
menta;! en cerra um ,grandie valor histori1co1 e nada mais : o va\>or juri,cJ:tco da 
constituição não consiste na carta fundamental, mail no desenvolvimento, que-
ella a,dsume, n a praxe, que desse desenvolvimen,to nasce, no {!ostume que da'hi 
deriva. Esse costume é que .estabelece, mais e me1hor do que a .ca~·ta funda,men-
tal j !í.mais o ·poderia, ·Os ·princípios e:m que a constituição se apoia.» (3) 

Sendo assim, é obvio que a i·nte.LUgencia d•as ·constituições, no p eríodo huciail 
de;\ais, no formar {!Ja sua juri12<prudenc.1a1 h a de ins·pl·rmr-se 'no espiJrito que ani-
ma;v,a ros seus auto·res, ruo earaote,r da ·r1'YV0.\ução1 ,que pres4ddu' ao seu nwsci!men,to, 
na t ernliencia das as'))i'l'ações ,que s•uscita•r am a s'i.Ht. ·conq.u1Elta . O~a. n enhuma co,nsti-
tuiçã,o ainda se ,gerou sob ,iln.tuirtos maLs lfüeraes ·elo que a IIl\OSsa . A su11. ,g.enea-
i:og-ia int~lJlectual ·está ipos•irtivamen!Je na ca1rta ameriicana, .que >tivemos 'semip.re· 
aberta, ao fazer da •carta brasileira . \Logo, não é 1\foito a tlim'1,tt1r, IIl:a lhe1·meneutioa 
do novo reglmen, .interpretações que cer.cêem a libe!'d·aide e sancci,onem a {!1.cta-
dura . Ora, a lilbercl il!de constitucional, entre nós, -pass ar.ia de r.egra a excepçã,o, 
oe norma,\.ild·ade a .acck1'ente, de situação legal a •Concessão magna'.nima do che:fe' 
do Estil!do, ,se ás daus·ulais, que Ilhe determi n am o poder n;i decretação d.o es-

(1) Ib. , pag. 175. 
(2) Carra•ra: Libimta e giustizia. OpuscoU !td• dM"Í!Mp crimifliale, vol. III, 

(P~ato 1885), p. 641. 
( 3) Arangio Ruiz: Op. oít., 'IJ. l l>l. 
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tado de sitio, não correspond·er um sentido preciso, clefinJ,d:o, siiperio1• a ap1·1i-

cõações opinatwas. 
A Constituição do-s Estacl-0s Uni'<i-0s e .a theor-ia geral estabelecida hoje entre 

os constitw<>iO?~wUi:Jtas •dão·-n-0s esse senti·do . .A phrase ·«COIIllJilloção ~ntestin·a», posta 
lado a la do á de «invasão extl'angei'ra», e suborfüna:da ás necessi·dla,des de «segu-
rança da Republica», com «Veri.go im-minente aa vatria», não pode, evideinte-
~mente, est ender-se a desordens ·esparsas, a '!!!halos supe.rfidaes, a esses estaid-0s 
mora:es de receio, insegurança e ameaça, que as soci·edades mais bem constitu: -
das atr.aV'ess-am n es te seC'Uil•o de agi.tação. De mãos dada.s• com a. <ildêa <de -<cinvasáo 
extrangeira» , t end'O , parta111to, co:m ema cor!'espondencia dirncta, siJm!ilaridade 
immefüa:ta, <l 'CWOmlDloção ~nt·estina» ·rep.resenta o caso .de rperturbações m·at•eriaes 
<>xtensas .e g ra,vissünas. •«C·he /l'O?vosi equiva.o·ati al cbmioti cU una invasione strn.-
niera. » ( 1) No estado de sitio, segundo os co·nstitucionalistas modernos, «com-
rparam-·se os effeitos de uma in&Urrei.ção aos d·amnos .produ:llid·os .por uma invasão 
de exer·cito inimigo.» (•2) 

A'RANGIO Ru1z, o pu.b1iicista cudas p.a.lavras a-ca·t.o <1:e citar, ê o a<utor d·o tt'a-
tado rnain amplo, mais solido e mais completo, que se conhece ácerca do estaido 
de sitio. Suas opiniões, a ess-e r espeito, ·são as mais conserva-doTae. Não só 
pert•0>nce ao numero dos que advoga;m a n ecessid•ade ·i·m,p.rescindlv•el <l·a medida, 
corno e dos que entendem que o seu uso dev.e ser con~i·ado ao poder executivo, 
b'em que com o co.rrectiiv-0. ulteri:o•r da verificação ·paJrJ.wmentar . ·Entretanto, a 
noção, ·que •esse monographista rnais se empenha ·em fürm1ar, é a de q·ue a :idêa tle 
com1nioçã,o, e1D1 mater1a de es·tado de s<Ltio, não s·e troouz senil.o nos d'à.ctos de 
insurreição v-eriit~oaaa . 

Ouçamol-o: 
«A' ,promu·1gação d·o estado de sitio só se deV'e chegar ainte uima ins;wrr9i· 

ção, uma revolta, uma revo·lução, ou no caso em. .q.ue o amotinamento e a sediçã.o, 
pela continuidade no tempo, pela 1 ameaça de a,gigravar-se e passar a insurreição, 
d-ernons~re a inefficaci·a abso·liita elos meios onlincwios de rePressão.,, ( 3) 

Nós não tirvemo.s, siquer, a s~dição, ou o motim. E, todiavia, 1vem a secbiçã.o, 
nem o arnotiinam«eoito 1nesn~o ba>sfariam, na ·lloutrima ool/'rente, pcma l eg•iltimar a 
s1LSfJemsâo ele gcvrantias. El>la nã.o ê aidmissivel, senão ;pera111te a r evo1ução, a 
!nsurrelição, a ·revolta, ieto é, q?bCfaul-0 aibsolut.wmente se d6'1?tonstrll!r a ineff-icaúia 
dos m eiO·s rep 'NMsi·vos c.a.su.ws . 

A repressão, observa CR.u1z, noutro 10.gar, «ha de ser cones1Pond·ente ao ata-
que, o qual, va11a crue just11jica.(f;a seja a; SU<S[p•ensãlo ae gan·ant11as oonstitiwi>onaes, 
deve ser fvrte ·E! largo . ('4) E, resumirrdo o seu p en samento numa delimitação 
Tigoros•a das ·condições de a-dmi~siJbilltdaJd.e d essa medida, diz, adi·ante : ·«0 es-
tado de s iti·o é a euspensã.o d·e i+'lg:imas garantias constitucionaes, so·b o escopo 
de reprimk extrn;or.dinarias com1rw9ões '[J'Opul<11res ( s.trao'l'cVina?'ie c.orwmio:<>iom di 
vovolo) ·" (.5) 

Creio que, se fôr buscar exemplJos á Pruss·la, isto ê, á mais co'IDpl.eta orga-
nização mona-rch~ca do miUtarism·o, niL() me ·rucol'herei a autorid;ude sus1rnita, mes-
mo á Republica mi!Jtadsada. IPois b:em : a lei pruss ian a d·e 4 de junho de 1851, 
taxan>d·o nos mesimos termos em que j:á o· lf.izera a •Com~tituição do rp•aJiz, as hy-
'POtheses de sus.pensão de ga,ranti·E,llS, e serv-ind-0-se, para ·esse d'Lm, d!Ls expressões 
ifCorrendo urgente p•erigo a segur;:mça pubJ.ica» ( !~hrase aHás mais aJmpla que a 
da nossa .c·arta «·perigo .Jrrnmi111·ente da R8[J'U!blica"> ), define-as .COl!ll as ,pala-
'\Tas: ((Bill 'C!l1SO de gue·r~a. -OU de ms·twrdiÇ<W. D 

(1) Iu., p. 168 . 
(2) Ib. , ,p, 202. 
( 3) Ib. , p . 176-7. 
(4) Ib., p. 193. 
(5) Ib., p . 202. 



- 251-

Conspirações, por maiores que sej am, não bastam para a.eterminar a legitl-
m1dsde ·constit'll·Cional dess·e arfuitri,o. «·Per.igo constituem de certo as vastas 
associaçõe~. t enebrosas, conspir.antes ·contra o Estado e a sociedaue, po·r atten-
tados contra a au.tori·dad·e, a vida e a propriedaide cllos cid11dãos. Mas, nenn por 
fa.ctos taes se vórte proc!ama.r o esta<lo cbe sitfo. Os wnA.cos fact;os, qi•e tJ.vllem le-
9i.t imal··o, séfo aque!le~, em que o perigo se rea.l il:~oi•, a insurn>içlio explod:io, a 
guerrra oivii .t.umu!tiba. » ( 1) 

Supponhamos mesmo que a <!Onspiração assume a mais audaz e~pressão do 
anojo e do crime politi.co: a do attentado ·Contra a exi•stencia do chefe d'!, na-
çã·o. Seiiá sufficiente esea cir.cumstancia funesta, para armar com o estado de 
sitio o braço do g·overno? 

Não, r espondem os mestres do d:keito constitucional: 
«Atrâs de um sim,pt.es e somtarto .caso <lie attenta,do de alta traição faci! é 

ampliar, e sUJppôr ameaçada a Constituição, quamdo, em v.erdade, só se a,cha 
ameaçaida .a pessoa d·o so0berano, talvez mevecid!amente o.d-iaido·. o r.ei. é um indi-
vM'llo que passa ; a instituição é o q,ue fica. ,Os ataques á ·cons1ituição devem 
assustar (-i.mpensi eri1·<e) os gover.no·s liv·r.es; 1rn~s não os ·ata,ques ás p essoas.,, (2) 

Llnco·ln, o homem que mais enche a historia ameri.cana depo·is de W •ashin-
gton, morre·u assas•s·inado poT um fanatLco . E a ordem constitUJcional, nos Esta-
dos Uni.dos, não se suspendeu um Lnstante. Outro fanatico assassinou o Pr.es1-
dente Gavfield. Um c(iro unhversal de sympathias elevou-se nos dois continentes, 
em torno da victirna.' O Governo d·ecretou um dia de ·preces nacionaes pela sal-
vação d0 che·fe de Es tado exempla... Mas ning'Uem pensou em decretar o estado 
de sitio; e o assassi.no foi julga,d:o, pelo proces·so ordi,nario, nos tribunaes regu-
i<lYes. Da ItaI·i;a á In.g'laterra, da Austria á Hespanha, em toda a Euro.pa, o 
regicidio tem ameaçado a exi.stencia dos S()b•eranos, sem que por isso os seus Es-
tados se visse<m flage<llados pela lei mm tar. 

A mensagem dá~nos o padrão maLs· solemne das i•d,éas <falsas em que la bora 
e Governo, da erronea compr.ehens·ão, ·em que es tá, dos seus deveres, quando nos 
diz que «Seria absurdo esperar que a anarchia se desernvo1'vesse em actos de vio-
len•cia á .pr~pri-edade e ás p.essoas, á autorid:rude e ao a.irei-to, par•a então coonba-
tel-o . » Absurdo é servir-se dos meios extremos·, antes d·e manifestada a extrema 
necessi-daide . Absurdo é, sob o pretexto ou o· receio de vi·ot.encias eventuaes ao 
di.reito e á propriedade, por parte da anardüa, fullminar , por parte do governo, 
a .propriedad:e e o direito com as 1v iol,enclas mais .brutaes . Sim, era preciso espe-
rar esses attentados, cuja ameaça pocli'a ser imagi nari'a; povque só a prod.ucção 
·real delles e a iro.potencia mainifesta dos meios ordinarios .a,e manutenção d:a 
ordem, em presença de taes f.actos, é que determinam a o.pport7w1vldade das me-
didas de 'excepção e o direito do Governo ao seu uso . 

A pro·pria carta federai! (art. 80 § 2°) nos ensina .que o estaido de sitio é 
medida lle revressão, e não de prevenção, ao passo que a m€1Ilsagem, errand() pai-' 
ma11mente, a consid.era como recu rso 1n·eventi1•0, .qu,ando é a.penas repressivo. 

E nisso ·é que é unanime a opinião dos competentes, «A prev.!são de pO.SclÍ-
bilida·des», escreve o tratadista a que hoje me tenho referido, «jus•tifiJca simples-
mente as mecUJcl.as or1cUncwicr,s ele po'lioia pre voentiva, rrvcis nunc;a a extrema medida 
ele poMtion rein-eMiva, qiie se ti·(]Jclt•z no esta~lo de sitôo .» ('3) Em summa, só 
como instrumento de repressão, em caso nenhum como instr·umento a.e prevenção, 
se podem sus,pender as ga:rantias constitucionaes: La sosp:ensione cleUe guarenti-
gie Qons.tituzione&li puó OJclJttarsi so·tta.nto in v ·ia d·i 1·epres.si0ne, non in via de 
pre·venzione.» (4) 

(1) Ib., p. 180, 
(-2) Ib. , p, 179 . 
(3) Ib., p, 205 . 
(4) Ib., p, 174 . 
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PASCHAL mesmo, o inv ocado pe1o honrado Sr . Ministro Am.philoph!o, na 
traducção de .CALVO ( 1), que S. Elx. possue, lá ensina : La Zey mwrciai no pitede 
surjir 'de una mnenaza de invaB'ion. La necesidctd debe ser cvo·tuaZ y presente, la 
invasion real . >> 

E·sta noção de direbto consUtucional emana directamente d•as noções mais 
elementares de senso commum. As medidas extraovdinarias destinam-se, natu ral-· 
mente, a .s·upp•rir a imrproficui'daid•e das ordinarias. DepCYis, as medidas excepcio-
naes voiolam, por um lado , o direito, que, po.r oul:!'o ·lado, se propõem a assegurar. 
Logo, não pod.em caber, sooão quando a defi.ciencia dos meios usuaes de segu-
rança se achar veriNowda. «S<Mr14Jre ohe i m.ezz·I 0?1dinC1111i bCl/StGll~o, non bisogna 
mwi riooQ•rere ai mezz.i straorditnarb. (2.) lill' ;preciso c&rteza de que os tribunaes 
não .poderiam a:danim·istrar jus.tiça, tão· prompta quanto ·O exijam as necessidades 
da .repr.essão ( 3), oerte.za de que as autoridades ordinarias são impotentes contra 
o mal, "' be'ing Phe civil a~i'thoi~itys powerle1Is. ( 4) .EJ a tal certeza só se p6de che-
gar, se;m contingenci•a de erro, sem risco de temericla!de, numa apr.eciaçil.o em 
que a índole do executi<V·O o predispõe commumm.ente para o excesso, - qumdo, 
manifest!IJdas materialJme.nte as violações da -O•!'dem, se observar tambem mate-
ria!cmente a insufficien1cia dos meios polioi>aes u:>ara .compriani•l-as. 

Até os publicista:s a!ile.mães, cuja escolla, como se sabe, t ende tradiciona·l-
mente para as idéas mais restrictw.as, pronurnciam-<Se por essa doutrina. Basta-
me apontar as paginas de MoHL, no seu livro acerca da r·es·ponsaibili>diade dos 
mini.stros. ( 5) 

IM:OHL estabelece cioru.·iss~ma:mente que a Oon•stiotuição não se póde su spender 
senão .em ca·sos de necessildiaCLe 1M·ovada. Para se dar o caso de necessid!IJd e, re-
quer e1le tres condúções : 1•, que o obsta!culro ao regimen normal não aconteça 
por culpa do proprio Governo ; 2•, que esse obstaculo s·eja de extensão bastante 
e força ef.ficaz para impedir r.ea.llmfn~e a !IJcção do preceitp constitucional; 3•, que 
o Gov.erno não tenha outros meiofi! de remover esse 01bs taculo. 

A n ecessida:de não se determipa, pois, PEtla ameaça ou tPelo perigo, mas pela 
fwr;a em aação. E, p ara caract~I'izar essa força ê necessario : «1°, a,ggressão 
ext erna ou interna, mediante invasão inimriga, ou 1·nsurreição; 2°, a .im,portan-
c1a dess·a aggiressã-0, quie dieve ser cwpa,z de p6r o Elstado em [irfrigo; 3°, irrup·os-
sibi!ida-de de combcnter essa ag1gre~são por outro mpidP. » 

Todas essas eX'igencias se enc.erram transparentemente, positirva;m,errte, di-
rectamente nas locuções constitucionaes do art. 8·0: 

«rsegurrança da Llepubl~cra» ; 
- « immdnen te u:>er i.go da pratria» ; 
- «medidas de repressão » ; 
A averiguaçil.o destes elementl)s constitue, pois, materia de h1ter.pretacão de 

lei, materi•a concernente á ordem juridica. E tudo o que toca á ordem jur}diica, 
tudo o que se refer.e á interpretaqlí·o· das leis, pertence á a:lçada judiciaria. 

Contra esta .conclusão se a!l1ega o art. 21 da cairta f ede·rail, que o confere 
ao Congresso a attr~buição de «ilJPrprovcar o sitio dec,~arraido rPelo Poder EX'ecu-
tivo». 

[Màs este ar.gurrnento ê justaniente o mais concludJente, dos que se pod'!~riam 

ad•duztr em a;poio da mrinJ;ia these. Conf.iando ao Congresso a apreciação do es-

(1) Anotaoiones á la aonstit~cion de EsUlidos Unidos, n. 260, ·p. 549. 
(2) Arangio Ruiz: Op. cit., p. 176 . 
(3) !DudJ.ey Field : Op. cit., p. 44. 
('4) Simon Ster.ne: C'on,stitutipn h i1story ·anel dJe'IJ!!lovment of ~he Un. States, 

p. 83 . 
(5) Robert Mohl: Die VerGl(l-twortliJohlceil der niinister (Tub,iaigen, 1837) . 

e. II, § 50 . 



- 253 --..., 

taido de sl'tio no toaante . á 1 re81J:onsa.1Jiliclaldle do gpve1-no, ilpso facto 3: lei consti-
t ucilonal reconhece a COinJPetencia àa j'ustiça. quanto ás outras questões de di-
reito, que a decret ação do esrado de sitio suscitar. E' a. appl•icação d'e uma r e-
gra tl'iVia l de he!'m eneutDca: inclu,Síio UnVt/,S exoliwsio alterius. 

1~pprov.e o Oongvesso, ou r epro-ve o procedimento do Governo, o 13upremo 
Tribunal estava, pois , am sua judsdicção, conheceriào das condições de r egulari-
àade da àecretaçãd do estado de sitio, pwra o effe·Dto 'cDe r eisg'U!wr'àar as l iberdJa-
des iln<'llividuaes inàemàamente proeju.c7.~oad.as por ezie. 

XII 

As funcções do executi>vo ll'<l est ado de 
sitio são de s imples poUc-ia -nep~·essiva. .. 

As prisões e dest er1,os 'impostos duran-
te o estado ·&e sitio cessam com elle. 

A dictadura d·e 3 d:e novembro acenou-nos a;penas com uma ameaça de es-
tado de s:itio . A dictaidura F1lo·riano tomou com mão de f.erro· essa. prerogativa 
inex1perlmentada, e ensai1ou~a logo com cara;cteres desconheciidos á historia dessa 
medid'a , ás •di'sposições constitUJcionaes, que entre nós a regulaim, a•r·ro g>ando 'ao 
Governo o p.rdvilegio O·riginal de proro.gar os efüeitos do estado d·e sitio, rpara 
as suas vilctirrnas, a!Jêm d o t erui:o de duração deli e. 

Em presença C!·essa deformidade juridica , a justiça não podia abster-se de 
intervir, sem perder o d·ireit-0 ao prClIJrio nome de justiça . Ahi não se havia 
mister, ,paira o tri·bunal, a aiutoridrude supe'l'i'o r ele .examina r a constitucionalidade 
do acto ·do Governo na. apreciaçã,o da.s circumst ancias tidas por e!le como suf -
ficientes prura just·üfi.car a suspensão de garantias . Ahi o trib'una~ exerceria aipe-
nas a sua jurisfü.cção or·dinaria, corrigindo a i1legabdade d•e prisões, mantidas 
sem fó~ma. r egu1wr, ·depo·is de r estituído o ,paiz ao domínio da leL 

Defendendo essa ma.nei.ra de estabelecer a questão, mostrei : 
1°) que, sob o art. 80 da Constituição, o Goverino n ão tinll a a raculdade 

de infJi.gir penas ; 
2° ) mais qU!e, a.e fructo, contrruv~ndo a esse art1go ~a car~a :5ederal, as im-

puzera declara.da e for-ma'lm ente; 
3°) que, ent!'et anto, como penas, e1!as devJaim ter necessariamente prazo lfi-

:i<rudo ·no acto d·a sua. app!icação, o que aM1is nã:o .se dava nos decretos de 10 
e 12 de abril; 

4°) que, ,P(}Vém, si as 
coustituia m penas, a sua 
tiias; 

J}ri-vações de Uber&ade est a tuldas n esses dec~·etos· n ã o 
Iei;;itim1drude cessava coon a r est aur ação das garan; 

' '5°~ que, conseguinttem ente, o.u por ser·em inconsit:·it-ucionraes, ·cbnsl-deradas 
como pena<Hd:ades, ou por t erem, como medidas de r epressão, ruca.ba.do .legalmente 
o seu tempo, com o l·evantair d·o esta;d:o de sitio, - esse> ,d es ter.ros, <issas prl·sões 
constituíam, ca.sos obvias, inrq,uestionaveis d·e habeas-co>ra?ius. 

Oomo se desvenci,llhou o SU·P·r emo Tribunrul Federa;]< desse a;p'.p el1o irr.esis-
tivel 1i sua • j'Ulstiça? 

•C'om estas siI111ples af,firmativas : 
'<<•que estas medi·das não r eves•t em o cal'acter de pena , que o Presidente d.a 

'.Repu-hl·irca em clliso algum poderá imr1>ôr, visto não lhe ter sido conJierida a a t-
tribuição de jutgllir, maJS são m edidas de segurrunça, d·e natui•eza transitoria, 
emqua.nto os accusad·os não são submett1dos aos seus Juizes naturaes, nos t er-
mos do art. 72, § 15 &a Constituição; 

>«que a cessaçã,o ' d'o estado d e sitiro nã,o i•mporta, ifit10 faoto, na cessação das 
medidas tomrudas dentro cfülle, as quwes coutinuam a sub.s•isti>r, emquarnto os ac-
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cusados ·não forem submetti.dos, coemo d.everm, aos trilbUlllaes coilllpetentes, pois 
do contra·rio poderiam i'Lcar inuüli:i:adas todas as .provi·d.encias aconse\.l"UJd·as em 
tal emergencia por graves razões de 01idem publ!ca.)) 

Na sobri·edade destas brevíssimas l•inhas, mi~ltwm itn parvo, o venerando tri-
bunal suppoz ter annuHado a verd•ade materi·a:l dos fa:ctos, e descobl'io, na theo-
ria juridica do estaid-0 de sitio, regiões i•gnoTadas aos constitu•cionalistas. 

Eu dissera que o Gov·erno tinha imprimido ás prisões e aos desterTos -0 cunho 
man•ifesto de penas. Tive o desgosto de ouvir, no Tri·bunal, a um dos seus 
-respeitav•eis m embros, em aparte ao rel•ator, a contestação desse raicto, que o 
r egimen, assás anachronico daqueUa casa, não me pe-rmittiu restabelece·r. Bas-
tar-me-hiJ!- uma pal•avra para fazei -o: bastar-me-hia apontar <para os autos, que 
o Tribunal deV'i1a conhecer, e onde, aippenso ao meu requeriment-0 de habeas-
ccr.p1is, estava o documento da mirnha veradd1ade. O acc6·rdão J.ad·eou a dlffi-
culdade fugindo á questão do fa,cto, que era capital, e limitando~se a assegu-
rar que «essas medida·s não r ev·estem o cruracter de pena, que o P.res·ideriite i'.iia 
Remiblica em oaso nenhum voclleria Vn1W·âtr. » 

·Mas o Tri.bunal t inha nas suas mãos a prova aiubhentica de que o Governo 
impuzera a prisão e o des terro como vena.s, e procedera assim, arffirmando a:l-
tamente, por uma deiclaração of,Ncial, o direito de impôl-as. Essa d eclaração 
veio a lume no nia.-io Official de 15 de a.bril, e, para maior evidencia el a ,50 -

lemnidade que se bhe queria dar, se re.produzio no d·e l6. 

Diz e!la: 

«Declarado o estado de sHio, segui.a,se adaptar as medidas exbraordirn.arias 
que a situação excepcional r ec:lamava; a q.ue imrrne:diatamente se im~unha, era 
a punição dos cuJ.vados . 1 

«Para a qualificação do crfme, cingiu-se o Decr. 'd.e 112 .a.e abril ás defi-
nições dOS arts. 1.1.5 § 4o e 118 do .Codigo .Penal., que ·Capitulam - •COmO 
conspiração «opcr:iõr-se, directamente e por faictos, ao !iivre exercido d·a·s attri-
buições c-0nstituicionaes do Pod·er Executiva Federal», e com•o sedição «reunião 
de mais de 20 p essô·as, que, embom nem to.d.as se apresentem atimadas, se ajun-
tarem para, com ar.ruido ou ameaças: 1° . . . privar a·J.gum funccionario pu~Ji·co 

do exercioiJo de suak fu:ncções. » 
1cdNinguem ditiá que t aes definições não se aju~tam exa·otamente aos factos 

criminosos praticados '10 c1ia 10 deste mez. 
cdMas a pene~ l•egaJ! para taes cri'l11es, objecta a oppos-içãio, não é a d.e d es-

terro que impuzestes mas, para a conspiração a de reclusão po.r um a seis ll'lmos 
e para a sedição, a de prisão oi=l!ular por tres mezes a um anno. 

•« Esqueceu-se o censor de que o Co·digo Penal, man1drudo o-bserva:r pelo 
Decr. n. •511, de 23 de junho de 1890, ·é elaborado e ·promulgado anteriormente 
á Cons ituição F ·ederal <le 24 de f:evereiro ;ie 1891. 

·«Ora, a •Constituição, no cita.ido art . 80, disriõe no § 2°: «Este (o Poder 
Executiv-0 Federal), por.ém, durante o estadu d·e si.t io, restringir-se~hà, nas . me-
dildas de r epressão contra as pessoas, a iJmpôr: 1°, a detenção em Jogar nãõ 
d estinado aos rêas de crimes çioonmums; 2•, o desterro para outros siti-0s do 
territorio nac1on.a:J..,, 

><<Logo, não tinha o Governq outr>aB penas qu.e Ul[J1Jlioar senão as que e!fe!Jti-
vamente GqJ1Jl-iooii pelo D ecr. d~ 1.2 deste mez - as de d esterro e de dete.n-
ção. 

<«Se appliccisse as do Codigp PenaJ., a!Lás lei anterior e modificada pela pos-
terior, é que procede.ria Hle'gal e a·rbitvar-iamente. » 

Logo, o 'l'ribuna! sabi·a, ou (o que jurLdicamel!lte é o meS>mo) devia saber 
que o Governo irrogara penas. E devia saber, ou sabia, p0>rqu e essa realidade. 
constav·a documenta:lmente do f eito. 'Mas , sabendo-o, e r econhecendo, como re-
conhece, como 1confessa, que :penas o E:iéecuittvo não podia applicar em CfLSO 
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nenhivm, o Supremo Trfüunal ou abandonava o seu posto, ou havia d.e restrube-
lecer a legaJi.dade, reivindicando as funcções da ;j·ustiça, absorvidas pelo Gov·erno. 

A queim compete o julgamento dos crimes e a imposição das penas? Aos tri-
bunaes . Se, pois, o Executivo pretende colllJpartir com elles nessa a utoridade, 
a quem incumbe repr imi.J.-o? Aos tribunaes. E tão irrefragavel é esta verda/te, 
que para evHar as cans·equencias del'la, ·o Supremo Triibunal, conf.ess·an-Oo o prin-
cipio - a incompetencia do presid-ente na arppli•oação de pena•s -, ,µassou pelo 
fado silenciosamente, ·como se ene não existi,sse. A cornfissão do facto arpós a 
confissão do prindpio, obrigaria os honrados juiz·es ao exerci.cio da s·ua inter-
vençãio repressiva. E esta audacia, d iam te da espada, tinha seus perigos. 

·Eu, po1,ém. abstrá:io de·Nes, para vindkaT o dir.eito, que é o nosso patrimo-
nio inalienavel, e que ha de subsisti'r na consciencia ,publica, " d·espeito de to-
das as fnaquezas Judiciaes. 

Ainda bem que se sa'lvou ae> m.enos um pri•ncipie>, n egando-se ae> Executiivo 
o direito de punir, que nenhu.ma ccmstituição lhe confere . ( 1) Mas rejeitar 
solemnem.ente um prinoipi·0 1 e evitar, por uma tan·gen te, por uma ·ret:Lcencia, 
pela sinuosidaide de uma phrase, a reparação do a!buso penpetrado contra ·e!le, 
é o que não .se ccxmprehende no papel da justiça . 

E depois, ainda collocando-nos no terreno das pretenções do Gov•em-0, 
admittindo, •para elle, a 1faculdade, que se lhe .qui•z attribuir, de applicar ,penas, 
- taes pena,s, a.o menos, haviam de ·estar sujeitas lLs presDripçõe.5 que regem a 
ma teria penal. Partindo da noção de que a lei é quem pune, ·e não o homem ('2) 

n sciencia penal requer, para a applica'bi.lidade de uma pena, a existencia ante-
"io'r de lei (nulla prena sine 1xrrev·ia Zege 1Yena.le), que regule as condiç.ões da sua 
imposição, adscrevendo-a a um maximo e a um minimo determinados ( 3), assim 

como exige, na sentença condemnatoria, a :liixação do tempo, a que a condemn.a-
~ão se cstend·er. Entretanto, na hY1Pothese vertente, as :penas ('p·iwa lhes dar o 
nome official) não têm prazo defin'~d.o. E, como o S.upremo Triibunal entende 
não lhe ser .permi•ttid·o tomar conhe>cimento do a ssumpto, emquanto o Congresso 
não se pronunciar sobre o acto do Governo, a conseq uencia é ficar entregue a 
liberdade indivi·dual, de que, noutros 1empoc>, .a Justiça era o ·amparo, ás paixões 
e aos interessm po!iticos, ou antes á irrefr.eiada violencia do Executivo, a cu.jo 
nTbitrio está hoje o mover BJs maiorias legislatLvas , sequestrando representantes 
da Nação. • 

'Se, po11ém, essas irre>gações de prisão e de.stePro n1io são penas, como o 
Governo deixou impl!icítamente escrupar não J'hes pres.cr·evendo hm1tes d e t e m.po, e 
comt' o Tribunal explicita~ente deolarou que nunca ·pod·eriam ser - :forçoso é 
ronclrnir •que os seus ef\feitos acSibam com o !'estabelecimento ·das grurantias co·n-
st.itucionaes. 

lsso por varias razões, qual a ma.is -Oecis!va. 
P r>imeilro. - O uso de.•sas medidas é uma funcção meramente policial, 

« escliisivamente domanx'lata di po~e.re di polizia, o71e ha il Governo, questo av·endv 
;.z âc·M·to di mantenere l'orcUne piiblico . ( 4 ) Il vo~ere rli volizia é il fonda-
mento d''lllo stato cU asseclio poUtico.,, ( 5) « . .. L'estrema misw,.a cbi voliz~a repres-
siva, qiiaz e lo stato cri asiwciiO.>> (6) Como attribuição de policia excepcional, 

(11) .Airangio Ru1z: Stato cU aS"SecUo voli1?iioo, pags. 184, 19•8, 208. - Pome-
roy: An 1:nt1<o(tuct . t·o tive const-iPi•t-icmal vaia, pag. 59,3 - S'idney Fi·&her: ov. 
cit., pag. 478. 

(2) ·Cu.rrara : P.nogr.CJ/mma clel corso dli c1Arr11ttio oriminale. Pwrte generaie. Vo\. II. 
p , 105, § 6·46. 

(·3) Giachetti: Dei reatii e clelle vene in generale (Firenze, 1889), vol. .•. 
p , 628, 629. 

( 4) Ruiz : Op. <>it., p . 195. 
(5) Ib., p . 204. 
(6) Ib., p. 205. 
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a aGção dessa autoridade, evidentemente, não se pôde extender aMm da situação 
excepeional que a autoriza. 

Segunao . - A lmrpo;sibilll<1rud•e, para a Justiça, de exa,minar a lega•lidade d11. 
llrisão de individuos retidos sem p1rocesso em t em•Pos norn1aes, quando as garan-
tias consiitucionaes já se dliz€m resta'U.radas, importa em relação a esses indivi-
duos, a su&pensão da ChUtorida{à!e dos tribunaes em pleno dominio ela Constiiuição. 
Ora., « t aQ s u&pensão •ê absurdo qu e o Governo ·possa ,promulgai-a, seja em que 
~aso fÕ1". Entende-se e explica-,sie a r estricção da li>berda<le individual, mas não. 
.a suspen.são dos poderes consrtitu.cionaes; e ·o J·ud1iciario ê exact amente rum desses 
poderes, entre ·os qua;es se dls tribue a soberania. » (1) Mesmo· s ob o est a;do de 
si•tio n ã o se dev.e conside1'ar interr ompido o di·reito dos tri'bunaes ao j'Ulgamento 
dos wccu.sados ; o que unicamente se s'\l.Spende, são ais garantias processuMs con-
t~a a prisão arbitrania. «!Poder-se-lha, n esse est a,do excepcion a l, 'PTend·er o indi-
viduo, a i<tl·da quando não colhi<lo ·em flagrante delicto, ou n ã.o exi-srt:indo contta 
e'.le manidado de captura r egulairm ente ex·pedido pel·a a utorldad.; judiciai!. !A. esta, 
porém; se aeverá deferrir sewpv·e o conheci1nent;o elo assurn"[Jto, não se coru>iide-

1,ando, entretanto., de ri•gor os termos usuaes ; e dl!a pode11á j~!g•cw a W11Jutação 
.não provada, re&titwilncfo á liberdoJc1le o irucUc1'ado, ao qual, todavia , n ã o rhe será 
;icêto cr,noed·er a. soltura p1·oviso.ri.a, pois é exa,otmnente s.obre a detençãio pniven-
tiva que a (J!l.oto,riàctde ju4iciarro deve perdJer a fa()'l.obdaroe ele nia1ufar. » ( 2 J IP0r 

outra : o arbit r io exceip•cional que o Governo rud quire com a decretação c1o .esta;d,, 
de sitio, {l &penas o de p'rendm· p1·ev entivamente, pTend·er po.r .suspeita, ou pre-

.sumpção, sem ti:rar á auto.ridade jwcUarta11·ia o direito d·e verificar a.s presumpções, 
de r ectifica r as suspeitais , cha-manido a ju]gamento os presos. Eis a doutrina, que 
se p.ratica na Inglatei,ra, e que nos E s tado.s Unidos se pratica , durante a sus-
pensão do habeas-corpus, isto é, dm·ante o· assed•io ·polittco 1ru1.queJ'le·s paize.s. 
Doutrina diame'tralmente oppo~ta r esultaria dos ;fundamento.s do accôrd·ã·o de 
12-7 de abr.iJ: em vez de se re-ivin dicrurem os direitos da autoTi!drud,e judicial m•esmo 
durante a •Susipens·ã!o de .garantias, sus,pendem-se, ainda a;p6s a Testauração 

·dellas , os direitos dessa autoriclade, 
T1J1110 6'Í!l'o . - Se, .relativamente ái.s ,pessoas reti:da.s SO'b o estado de sitio, os 

seus effeitQs se '!l·ro1'ongam arêm delle, a oonsequ encia ê que a r estauração dat< 
garantias, no paiz,. n ã:o ê ·Compl•eta, ê {jUe a suspensão de garantias pe.rsiste, no 
pa;iz, 1para certa fracção dia col)ectividad•e. Ora, esta consequ encia contra.diz maTii-

festaanen t e as intenções evidentes do Jegis.Jador constitu,lnte, ·quan<d-o não admitte 
ü estaido .a.e siti-o, senão por ternvo determmcLdo. ('Const., a rt. 80 pr.) 

Qi•arto. - •Se a p ena por t eDllpo indetermlna;clo é lntoleravel, se a det e1\!Ili-
naçã,o do tempo é r eq'lli'sito Sl.fbst ancial da pena em todas as legiJsiações, como 
a:dmittir para os a ctos do arbitrio o que não se admitte para •a s sentenças da Jus-
tiça? Gomo ai<lmittir prisão por t empo indeterminado, ao tal.ante c1o Executivo, 
quand-o o n ã!o a:dmittimos aos tribunaes ? Mas ê precisamente o que ~ e t eria de 
rucceitar, a preva'lecer 'ª theorla ~n.audita do accôrdão. Nã!o são· .penas, diz elle: 
mas ']lodem d·Ul'ar indefilllidamente. I•&to ê: não sendo pen as, são peior roo que ae 
o foss.eni. Infinitamente mais qolor osa d •O que a. pena, •que ·entrega o· culpado á 

.lei, é essa condição, so<b.re todas ímpia, que entrega innocent e:;; aos capric'hos do 
podei!' .politico, l'lCJja elle Presidepte, ou Congresso. Miserei est servitru,s, ubi jits est 
vagum, aut incerti01n. O principio· constitucional ê .que ais garantias da lLberdade 
não se .pod·em suspender indef~nLdame'lltê. (3) «Solf@erudere !a guarentigie consti-
tuzionali indefinnammte .signdfica soffocaa·e · &L !ibertà e ·le instituzio?Vb, ahe da!lo 
siMo dle assed!vo inwece dovr.el:/bero eS'sere protette.» ( 4) E, s·e essa5 <g'a;ran~Ia; 

( 11) Ib ., p. 184-5. 
( 2) II:!' . , p . 1'87 . 
( 3 ) Ib ., IP· 182. 
(4) Ib., p. 196. · .. :: •.. _ 
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nli.o se ,podem SUS!IJend,e.r -ind·e!inMamente para a Naçll.o, nãb pôde ser Ucito esco-
lher no seio desta certo numero d·e individ:uo·s, e suspend·el-as indef-in1damP.il\,W 
para elles. 

Q11into. - Nã.o ha ,legislação, que suffrague a jur!sprud·encla. :preoonis11da. 
pe1o eccó.rdiW. !Para lhe medir a de·form!dade num ,regimen ·livre, so.b ll Canstt-
tuiçã-0 de uma IRe.publica ad·iantaJd,a,, bn~tará. oonslderar na antithese entre essa 
theoritt e a conso,grada sab os reglmens mais restrictivos, como {) da 'Prussia. 
Sob a. lei prussiana üe '18·51, v!,gente ainda hoje, cessando o estado de !;'itio, tod<>a 
os vroce\Sso1<1 veooentes nos tri!bi•naes extra,ord!inarios sdo rmnett:i'dos aos trlbu-
nar.s com.muns; e, nos processos julgia:dos (até nes,ses), se a pena p.ronucr'lc!ada 
!Or a <k morte, suspende-se-lhe a execução, e os magLstrados civi·s revêem 'º fello, 
para conv·ertel--a, reduz~ndo-a A que se deveria rup.plica·r, se o delinquente nã-0 
f"sse pr-0cessado so·b o ·estado de sitio. 

Snto. - Em toda a ·Mstoria do estrudo de ·sitio nãJo ;se conlrece .exem1plo da 
pratica, audazmente •estaheJ.ecida pelo Gove,rno actua.J e sanccionada ·pelo accõrdão, 
de pro,íectar além da suspensão de garantias a crue1drude das. medidas no decur~o 
della empl"egatlas. Que mais necessitariamos, p•a;ra assignalar esta novtc1a;de corno 
n'e!Jão espurio na theoria do direito? ' 

Setimo. - Nos mais ingratos <lias do a.bsolutlsmo imperial, antes da irevoluçli.o 
de 1831, ha ma.Js de sess·enta annos, espiritos conservaidores, como Bernal'do 
l'erelra de Vasconcello·s, e homens ha:bituo,dos a 0 a·l'lbitrLo da espada, ex-pres i<1entos 
das commissões mHitares de Pedro '1, como Lima ~ Silva, sustentavam, na tri-
buna dO Senado e no expediente do serviço da .g-uer.na, que, cessand-0 o si,tlo, o 
princtpe ~ão tinha o direito de 'P'rocrastinar o julgamento dos &usipei·tos, de furtar ' 
aos trlbunaes civis os cidadãos mllitarmente .d·etidos. '.O) Com~ .poderão as ' justiçs,s 
repubHcanas '!ler.fll,har decentemente es'se erngeitado ,do i,mperial!Lsmo s,em!-colontwl 
do !Uho de D . João VI ? 

Oitavo. - A J!rnguagcm da C-0nst!tuição do Impe.rlo, autorizando o estadú 
ele s!tlo e estatuindo as suas normas, era Igual á da ieons1Utuição re;pu1blicam<t . 
. ~•ntretanto, que.r ·o .Pode!' Legi,slativ-0, quer o Poder Executivo, tlurante a regenc.ia 
e o segundo reinado, sempl"e entenderam como llmitados á duração do estado 
de .•itlo os effeltos d.as medida·s a elle associadas. O Sr. Ministro Pi.za e ,AJmetda, 
no se 11 voto em separado, que é um "lance de céo limpldo atravez d·ais ,s·ombra:s 
desta questão, j'á maneJou victo'1'iosamente est e arg.umento. J..irhitar-me~hüi a. 
transcrever -0s decretos P,essa épo,ca, culja,s datas :S. Ex. mencionou. 

A -lei n. 40 de 11 de ourtwbro de 1836: 
·~ Art. 1 . 0 •§ 1. 0 Para mand·ar p·rend•er sem cu1pa formada e po.der conservilr 

bID prisAq, sem sujeitar a 'Processo, dl1J;11ante o .dlitc· espaço de um anno, º'ª' indici•ados 
em qualquer d,os ;crirm·es de resistencla, consp.fraçã,o, sedição, r®e1!iãio, J.nsur.reição 
e homicídio, » 

E!Slsa lei ,foi prorogruda ip.elo Deer. n . 1.29 de 12 de outuhro ,(!e 183'7, em cujio 
segundo a ·r<ttg.o se mant>ém ,s•em:P're a cla,usu·la: «dun·®i•te o mesmo esp!aço. » ' 

Decreto do Poder Executivo n. 68, de 29 de marco d'e 1841 :· 
«'Art. unico. § 1. 0 Para man,dtLr .prende,- sem .culpa f·o!"maid·a, e poder con · 

M'rvar em prisão, sean sujeita,r a proces·so,, du1·an,te o d;ito e:ipaço de um anno .• os 
Indiciados em qualquer dos crimes d,e resistencia, conspi,raç·ão, sedição, ire'be!1!1ío, 
insurreição .e homicJ.d!o. » 

Foi proroga,do 1por mais um anno em virtude do Decr. n. 16•9, de 14 ds ma.io 
ue 1842. 

Os dec.retos 1ns. 1·68 e H9,de 17 d1e maio de 1'84,2, s ua.pendendo as ga~wtJa~ 
em ·s. 'Paulo e !Minas Geraes, contêm provisões simil'hantes. 

'Entãlo não s.e concebia, coono se vê, desdo,pramento da suspensã-0 de ·garantht9 

(1) Ver o meu disoUTS-O n-0 &uipremo Tribunal Federai, p, 
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nos seus ef.feitos, !l!PÕS '° te·rmo della. As medidll'5 extraordina.rias findava1m com 
o peirlodo ex·cepci'()nal. Como, ,pois, enverniza.r hoje, sO•b as instituições republicanas,. 
absurdidades, que os •governos !mais reaccionari.os da mona,r,yhia, os gove1'Il·Os da 
monarchia em peleja ·com a revolução, nunca ousara m ·ensa:irur ? 

Mas então is to é ·a 'R'epub.Jica ás avessas·! Então a ·Constituição de 1'\!91 é 
uma escriptura de 1captiveiro, •e não •uma carta de aJ.fo.rri·a. Então- desafüvelemos 
a mascara, e diga.mos como Juvenal : Natio comceda est; está se re.p·resentand.o· 
um espectaculo no paii·z tod!o: ·;i. Republica é um disfairce ; a U'berdade é um 
carnaval, 1Sõ ha uma verdade v·erdad·eira :· a decadencia ·pr-o.gressiva do paiz. 

:P0ensam os venell"andos jui.zes, con'1ira t·udo o que o mundo inteiro pens·ou 
até ho.je em t!l'es aooum:p.tos, que as medid:as toma!d•a,s no ·estaodo de sitio « conti-
nitam ci siibsistir ·depois delle, ernqiiant'o os aaousaidas nãio fo1·ern si;bmetUd\os, 
como devern, aos tl'i!bunaies oom•petentes<. D Mas "fo.rern s·uhmettid<>s D, q•u·ando•? 
«!Como devem » quando-? iSe o IGovernio deve 1submettel-os -aos tribunaes, e nã.o os 
submett.e, o IGOV'erno f·a:lta ao 1S·eu dever. P.orém, se o 1q.ove1>no• ifalta ao seu dever, 
e o Congresso com o Governo, I>Drque o Governo, com a:s novas theorias d,o est rudo 

de sitio, é senhor do Congresso, - q uem o ha de obrigar a .cumpr.il->0? Quem, 
s·en ãlo a Justiçai? 

Mas a Justiça diz ·CJ:ue não 1póde, I-sto é, 'ª J ·ustiça de·ixa au Gov.erno o 
ar.bitrio de transgredir inde-fintd!amente os deveres, que el'la mes ma lhe reconhece. 

!P·or que? 
a:'o·rque, na opinião do co1endo TdbunaJ, «do contrario poderiam .ficar inuti-

lisaida.s toda·s as p•r.ovidencias aconseH1aidas, em tal emerg·encia, por ·g.raves razões 
de ord·em publica. » 

Ma·s como .l!JSBilm? Onde d'ica então a atf-i:r'llativa, duas linhas antes 1enun-
da.da por ISS. lillxns., ide que -os presos no •estad-o de •sitio devem ser traz.idos aos 

trib.unaes, se, duas linlhas depris, aidmilttem que a cessação d•o constrangimento 
imposta a esses individuos poderi•a im.wtmUzar os ·benelfki-os · o·btidos com ·a i'YU&pensão 
tl e gara'Il tias? 

<Como concili!l!r esse « qw.cllwiam » COIID aquelle " 1diev'ern »? <Para que a:füirmar 
cathegoricaomente 1lma obrigaç~o positiva, e •escanca:r·ar-lhe, logo ao laodo, uma 
po:rta á evwsã!o ? ,DeV1e fazer. . . m!l!s tCIJl'liez n·ãio deva fazei-o. • . fato é, <faça a 
que fi·zer, fará s·emp.re 'bem. ~as qual é .ent1Lo a <fi1gu.ra &a J1us•tiç;a, com estas 
duas velrus a:ccesas a e·sses dous al.tE!lres OIJ'posto~5 ? 

XIII 

·.As sj)\emnid•aJdies da ilecretaçãio do estado 
de sitio. 

P.ri1sões ar.bilbrai'.ias, feitas antes e depois 
do es•tado de s~tio, em n()me ile1le. 

Resta-me ago·ra amenas exarninia.r um consi:ilerando na sentenç;a. Reza e!le 
que !«mão está tpirovada ·a illo•m, em que as p?'1sões· !f()ram e.fJectuadas, nem o 
monien.~o, em qu1e ent>11ou em ea;ecução a deo:r\eto, que .,uspendeu as garantias 
constitucionaes, o qual, IJ)ela sua nat·ureza, nã,o obedece ás nonmas· c.ommuns da 
pubUcação, m21,s enceiri·a impiilciita a clausuJ.a de immediaita eJOecução, pouco im-
po·rtan1do que as .prisões tmhljml sido .reali'Z1l:das, ante·s ou depois do estaido de 
sitio, uma vez que foraim deo:remdias dentro ·d·elle, oomo consta .doo decreto de l Z 
do corrente. » 

i8aira o Eup•remo T·ribunJal, po·is, nãe fic()11 ilemonSltrwdo que hou'V'esse prisões 
feitas antes oda .suspensão das :garam:Uas e apôs a •restauração 1deHas. Para os 
venera:n-d·os juizes essa evid~mcia não se esta;beJ.eceu si-quer no ·tocante á :prisão do 
De:putaodo M<Jnna IBairreto, coil\i:do, segundo ias n ·oticLas mais •authenticamente o1'fi-
ciaes, •em pvesença ·do .Che~e O;o Esta.do, qua:ndo este se ·diri.gia '!)ara o Itarn:araty, 
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:mtes de encontra.r~se com os s·1;ms ministros, e, po1rtanto, antes da propria pos-
&iM!idade do dec1,eto, ,que maiB tfü1d·e 1'eiu declarar o esta&o de sitio, - nem quanto 
á .prisão do Senado·r Wanilemko•lk, r ea!izad.a, co•nfo•rme a.s communicaçõe.s poli-
ciaeis, no dia 1·4, quando· o estrumo de assedio t e·rnnlnou a 13. Uma velha max·ima 
de praxe ensinava-nos que a lei não •exig·e .compro<Vação do que é miani•fesito ao 
Tribuna:: tex non reqwilni1t verificari qiwd appwret cu~ire. E, se ha materias, a 

que esta T€gra especialmente ca!iba, s ão as em que se trata ele e.scudar contra 
a vioJ.encia ,po1itica, engenh·osa, multi<fo•rlille, prothei•ca, a liberd·a·d~ infüviduail. 
A extemporaneidade idessas ·prisões era, entr·etanto, de intuição :material. O Go-
;verno mesmo nunca a desmenti-O. /Por que não havi·a de bastar a visibilidade 
geral do ,facto, para edificar a Justiça ? Por que não lhe bastaria, ao menos , para 
expedir a ·ordem de apresentaçãJo dos· pacientes, ·com as !inrformações do Governo, 
aln'da que, a.final, se não ex•pedl:sse a ordem de soltur<a? 

ITambem, aos ofüos do !Supremo Tri·buna:l Iílederal, não estã ve·rif.:Lcaido « o 
momento, em que •entrou em execução o decreto de sus•pensã1o da.s ganmtias. » 
Para isso foi-se desenterrar preciosamente a poss ibilida:de ·exce,pcional de certas 

clas.>es de fre'0r·etos, que se dão· ã execução antes .(le <pwb1Lcados. Isto é, contra 
todos ·OS principies de Jiberdaide constitucional, ·contra os .sntimentos mais ele-

mentwres de dvHização .e humanidade, a Justiça, inv·ertenclo em d·amno da 
defesa as excepções, que sempre constituiram priviJ.egio della, andou a des,encavar 
dos latlbwlos m:ais, escusos do arnena1 adminlstr·ativ;o o ci:ue se pu.dess e achar 
mais odioso, mais cr·es·trictiv;o, ma.is <fa voravel ·ao 1albuso, pa.ra acuar ·as 'Victimas 
da :persegu'iç;ão offioial, ·como ·Se acua.m os animaes 1condemn.aid·os pelo üa,I>richo 
do caçador . 

.O sophisma, como se vê, nesta q ues·tão, a;pura to.da a sua ha;bUida.de e•m a;fogar 
as grand•es .veo.1daues ·po!iticas, 01> g•randes principiOIS .consti:tucionaes na poei1rad·a 
su.btH d·Os · argumenticu'1o·s de a1gibelra. Qs traços do regímen libera l são l'a,pgos, 
singelos e rectos, com;o as .gramdes <J.l<nhas &e um ideal airchi1Jec~onie'o, resplande-

cente •pe'l·a silnpUctdad·e, pda pureza, .pe1a energia do conjun.cto. V·em, por~m, o 
espírito de xea.cção, tra:cej·a~illle em todos os s·enti<&os '° desenho origina:!, v•este-o0 
densamente de pesadas teias d·e •aranha, dessas que unilem nos armazens o fio 

negro, es.pesso, fi1bro0so; E:, ao Clabo do traçad.o pri•mi<tivo, com as elegancias da 
sua ha11moni·a, com '° v1go1r da sua nitiilez, nã,o restairá m•ais .que uma especle 
de palimpsesto indecifnwel, ofd'erecido em alimento ã imaginação dos caviladores. 

HaJa embora &ec1,etos ex·ecuta.vei.s antes da :s·wa .puiblicação. os que nunca 
poderiam :sei-o, num regimen 'livre, são os que suSl)lemlem as ga;rarutlas constitu-
elonaes. Quando a carta fed·eral pôz como condição es·sen<lial do estad<0 de .sitio 
a 1\funitação e:xwr.es·s·a do seu tempo, mani1'.estamente quiz ·restringir, !Pela duração, 
em barreiras pr.ecisas, o arbitro confia.do, com receio, ao Executivo. O legis-
lador constituinte não podia fazer questão de taes limites, e, ao mesmo t empo, 
de<bmr ao po.der, contra quem el'les ·se estabelecem, meios· de ~lludH-os. L1ogo, 
:para conresponder •ao ;pensamento constiJtucional, ·isto é, 'Para ·ter realldade ;p<re-
cisa, para servir ·de garanti1t efficaz, •para ser freio ao Govern@ e resalva ao 
direito 1indivl:dual,, a ;p•romul.gaçã!o do estado de sitio depende ·s·wbs•tanci.almente 
da publ1cl!dade, unt00 modo oa:paz d e ass·eg'wrar oontra 1os art1fú•clos da oppressão 
a sincerJda.de d·o acto. 

0.1w1 d1z·e<r, no 'Driobunal, oontra isto, que um periodo. de sigilo entre a asl!i-
·ginatura •e 'ª publicação do decreto 1pod,eria s•er, até, necessi&ad•e ;p!ll!'a a execução 
<Ias medidas extraoI'dtna;ria;s, e que,, pa.ra cahir certeiro so hre os· swspeitos, o Go-
V·e'!lno carece.rã, iIIl'UHas rvezes, de ·e~ecutar 'º d•ecreto decl'ar.a.to'rio, antes de ipuba!-
cal-o. Ha, nesta maneira de 1'er, um 1'eixe de em:os. 

IDm prlmeir<o .Jogar, ella .Parte d.a con:cepção f.a.l8'11ss~ma, absozutanniente fali~a, 

q:ue admitte o estado de 1sitio contra a -::onspiração latente, a anar.c'hia em prodecto, 
~ simples a.meaça de de·sordem, quando a sUS'Pensão de gairantlais . é apenas um 
remedio policial contra a desor&em irrompente, contra a revolta em a.ctivMrude, 
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contra o tu:multo superior ã.s forças ord!nar!as do Gov·erno. S·endo, a·ss!m, nada 
mais tactl ao Exectltivo do que ter de 'o1ho as· ind!vM,uali'd!a:des pe•rigosas, acom-
panha r-lhes º" passos, e cah!r so·bre ellas, exa ctamente ·Cj_uando ca,hir no dominio 
c~mmum, pela pwbUcaçã<>, o decrat<> de ·sitio. Para isso b11>sta que a administra,ção 
tenh:a, em delfüerações desta w-dem, as r es·ervas da conv·eniencia mais elementar, 
que ellas s·e tomem dia nte de curiosos, que as listas d e pris ão não se compo-

nhaJJn, em coUabor.ação p•romisicua entre o GD'V'erno e os delatores, po•r infonna-
ções dos alvlçare-iroo da u.aima ~ora, mentirosos como todos os cortezãos, e, como 
todos os corte·zãos, !rudd:scretos. 

Por isso mesmo que el1e SUEij>ende !!JS g.randes defesas da liberdade, por .Uiw 
moomo que a,bre nas Instit uições consU.tu:cionaes um parenthesis formida:vel, por 
isso mes:mo que representa a mais ;terrLve! das fu'I!lcções poliUcas do ~oder, o es-
tado de sitio não tPWe reviestir os carru::teres d.e uma <>l>ada. E ê rigoros·amente o 
que elle seria, se, •am•tes d e leva.do ;pela publicidade offlcial 'ao conh~cimento dJs 
cldadi!.os, .Jlâ. pudesse fazer presas entre elles . 

·D~ois, ã. solemnidade na pu;b.Ucação es'tão ligados certo•s ef.f.eLtos, que sem 
ella não se ·pD<deriam v~ri!l·car. A ordem de prisão s em os requi·sltos, que a !egf-
timam, tliaigre.n1cia, cu,lpa formada, ma:ndll>do judicial, p ertence ao numero das or· 
d·eoo !llegaes. Os age n<te.s da aidministraçào, poils., têm o de'Ver de escusar-se a 
executa•l-as·, e os c~dadãios o ·doirelto de res[sti.r,l'he s. Só c0tm a susperns·ãio das 
garuntfas oess·a esse direito .e ei;•se de'Ver. Lo,go, para que ella comece a ,;:>rOdUZi·r 
ef.feltos, é de rigorosa neces.s.ld·ade que t enha c'heg.a>do 'á. s·cienc!a. de todos, auto· 
rlda:des, pa;cientes, pubUco em geral. 

<Se a . e<fifectiv.idatde d-0 a,cto de clarato.r!o não houvess e de f.iicar subord~nada ll 
ess·a .cJa ui;ula, -0 wcto declara:tDirio sel'ia, .em g.ra'l1Jde ,pairte, uma bu.rla, e mais sél'io 
fõra dar ao Gove11no -0 di·reito de pren~ler, e d!esterrar, .s·em a scrlemn'itdade da 

•focla ração. S ê não tiver de pre~ed er necessariamente á exe cuçã o, essa solemriidade 
perde todo s eu va;lor. Po·r isso, todos os puMLcilstas a associa.m á cond!cão de 
prlorJidade. «Vi ka dia t'i1evai1e :wn Zim~te dii fo1<m.a, iZ móào aio é come Zo stato dl 
asscà-io ãev'esser pubbrnca;f;o e p9,11tdto a cO?ioscE:n.-a cLe!le p'OpoZa:i:ioni oolpi!n.~ (1) 
«Da sosvenz~one dielle g11.i.a1,antig·ie oon8tituzâoi~a1ii, le qiuiz;; é iia'tiwa.ze che iH:nga1w 
wspes·e w moao ohe t'U.tt'i i oittflid.1'ni lo scuplp.iamo.» ( ·2) · 

.A13 le!l'i&lações ma is !;.'l'001Ccu1n1ilas com os int~esses da ordem e os d\r.eitos da 
a.uto·ridrude mão presdndem da pubilk~dade ,pr év ia, e rodei"Wm•n'a até d·e lnsollto 
apparato. Reco1'00Jtllos, ainda u:ma v ez, ã. P .russta, Otnde estamos r eduzi-dos a ir 
buscar, sob a Repub'1l<Ja, li1;õ~ de Hberd·11>de con1sititucional. A lei pl'ussia:na, 
art. 3°, diz, com ef.fe1to: 

«A <lC!Jlatraçã,o de es·tado d·e sitio d'everá fazer-se oonhe.ci <la. nL edi nnte ri if õo·s de 
ta11tbotr e toqwe dle oometa, con~munfoar~se ás autoridades comspetenitJes, affi11J(Jlf-8e 
om cartazes nas praças pu.b'ii eta.s, levaiudlo-se fmmeá<IJlt.amen.te aos jorna618 offáciaes 
e ás gci%etas de circul!a(lão oomn,1,i1.-1n.» 

O Rei da P•russia. 'Illáo ;pôde levamltar a mão . cOllltra as Jiberdrude s de seus vas· 
sallos s em a solemni•dade e o e~treytto d esses a.visos. Mas o 1Preside nte aa R epu· 
blicia Bras-iàebra n!íio carece de t a es ceremonias. · BuhlLcam ; decreto de adver-
t encia; mas a pena.s para co·br!~ as medi-da,s o'[)pre ss.i<V•ll'S, a1doptooas antes da ;;:-u· 
bUcação. E' ,poss11Vel que, se a .Pru1"sia se lembr!llr a;lg \llm dia de fazer-s e R epu-
blica á bTas<i<lei•ra, e o BrasH dç co!J)'lar a realeZJa prussiana, troquel"nos os papeis 
em .ma;ter!ta de giaram<tias con&Utuc1ona·es. 

iMas, se não é poss1.v e1 tomar a s el'li•o esta inver são, n esse caso hil.o de permlt· 
tir~me o1;J.põr á doutr!na da sur{lresa na s·uspensão d1as g.a,rantias a lição liberal, n 
lição oo;rust'i>tucional, ·resumida pel'O 1pub!icista :lct:alianu nestas ;pala vras : 

( 1) Airanglo Ru!z: Stato ~ (1'881l'd<i.o :rroHUco, P. 18 3. 
(2) Ib., p. 203. 
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«<Acha-se o esta,do de sHlo sujeito .ainda a um limite fürmal: toda a n11çil:o 
ci'vilisa.aa tem preoor!1pta certa m!llilelra de p ubll!cwr ae leis; certa reg.11a qu1u1to 
ao temrpo, em que eUaa começa,m a obri,ga·r. Por s·er procla.m:rudo med.iwnt e decreto 
do Governo, não se acha o estado .ae sitio livre dessa.s normas. Lóngo !'11lte'rvallo 
de te1DJpO não ,pÕltle mediar entre a ;pnb!d.cação e a au:>pUcaçã;o·. 

<<'Esta ha de [princip!a;r horas rup6s aqu-e.l•la. M<\S, po.r isso mesmo, a il>Wb'llÍCação 
dlev.e t<'r donài.ções ·especiaes. Se ~·wra as l'ei,s, basta a lmserção na <folha of.fic1al 
do Estado e, além d•isso, para algumas leis de especial lmiportancla, a ex,posição 
por OOII'ilo tempo, em .uma S3:la do munl•civJ.o, isso 't!!Mdlo não (leve bastar no que 
'11espdt·a a..1 <estado de s~tio (no.n dleve t1atvo cl6 b<IiS'tare por fo lllMto d4 asse-
tUo.) » (1) 

iPo'r uJ;tLmo, coroando ess-as !nve1nções desafia d.oras da lo,gl'Ca e. do dkel to, 
BlllPerpostas CO·m um desass.Jmbro, que produz V·erl!.gens no esipeistador, vemoa 
empinar-se a theoria .a.e que ·«pouco l!I!llp·orta l'eaJi.zarem,se as prusões amites ou 
depois do estivdo de sitio, unrn. -vez que se .aecretem ·dentro delle.P 

'Dest'arte S€ des·natura ousadamente a su.s1pen•sã;o de garMltlaa. N·ão é .mais um 
p<:riodo consagrado â r epr·essão, cm cujo d ecurso o Governo luta com a d•esordem, 
e a domina, para, d,omina.da ella •restituir 'a Nação â legal idade. E' um ;prazo de 
matricula para os suspeitos, durante o qual 0 Go:verno organiza as listas d·e 
pro.scripção, e as·sume a inves!·idura pe,r,manente de perseguir os .ins·crliptos, <JcUa>ndo 
quer que ·OS encontr·e, em qualquer tempo, .alnd:a que as ,garantias. con stituclonaes 
es,tejam então restabelecidas e su);'!Ploantada a ana,rchia. 

O a.ccoJ"dão não vê .que essa ·conceipção de estad-o ·de sitio se Uga á. erron:ia, 
nlliLs fo•rm.almente condemna!da por elle, que considera como V'e;rdaidei•ras penas· M 
•·u.Jnninações vi.br·!l!d•as pelo Eioecutivo durante a srus·pensã.o de 1g.arantias .. Sõ enca. 
radais como taes, como sentenças judicl:ari·as., ·essas comminações pod·em adquirir 
força de ex·equfüiUda,de após o t 'erm-0 di;t situaçãio ·extra-0·rdinaria. que 6 estado 
de s!~io as·signala, e demarca. Se, como ·até .hoje se s.uppu:Il:ha, o es~ado ele sitio 
é aipenas um i·nstruniento JJO!icial, 'utilisavel unlca:mente para remove·r e immo•bi!isar 
individuas perigosos, o Governo não dev;e abrir mão d esse instrumento, senã.o 
quanclo se 1ornàr .superf'luo pe1a cessação do peri.go ; mrus, logo que renunciaT a 
elle, tem renunciado aos seus ef•feitos. JTI 1é .por isso qu& a legislaçã.o 1prussia12a, 
como hontem mostrei, a,inda na hyipotbese de .proces.s.os .pendentes sob tribuina.es· 
militar.es, mivnd.a-os ·entreg•a'r toa.os aos triburi,aes civis, assim que o estaid'o de sitio 
se .Jevante . 

.O contrario ·importaria <lizer que o estad,o de sitio se l!mita, para não se limi-
tar; .que continúa, t-e.rminando ; ·que, a ,pezar de acabado, contlnúa 'etfee<tivament;e a 
actuar. 'Taes extremos ·de argucia não p·odem caber na Justiça,, q;ua,ndo nwo ica·bem 
no s·enso comornum. Nimia subtil•tas in j1tre repro•bMur: 

Que vale o aJ.legar-s·e em apoi·o dessa perversão jurtdica o nome de um Morin? 
O magl.stra.do mesmo .que o invocou, no 'Dnlbunivl, deu~s.e .proosa em confessar a sui:-
ipeiçã,0 .d·essa autorida:d.e, !lliad·a ás tradições conrpress.ivas da dicta;d.ura napoleo-
nica, em <iuja.s mãos -o 'estado éle ·sitio se torn.ou arma· usua.l, no _.,eg.undo Jmperlo, 
oomo mio jprimei,ro, desde que Bonaparte, em 1807 e 1811, a1Vocou a ·si o •USO dessa. 
faculdade, que sob o consulado se r·eservava ao .Senado ·conservador . Debaixo de 
taes lnfJ.uencias, não 'taltou jámais, ·á. administração franceza 'º conCUTlSú desS>et! 
jurisco·nsiiltos inv-en·tiv·os e si~bm1.ss.os ( 2), cujos ·prestimos já tin,ham coadjuvad o 
o Ter.ror co:m J.aéa.s oomo a d 'o sabio .MERLIN (·de [)ouai), q.ue itmag~nara. ?e<iuz!r 
a on2'e o numer-0 dos jurados, para tornar :praticaimente impossivel a ·abso1vlçill0 
por desempate, que a atrocid·ade revolucionaria nã.o se atrevi.a a eliminar' :formal. 
mente da lei. 

(1) Ib., p . 196. 
('2) IPrevost Parado!: Esswis de poUit:ique et .iitteratlure, v. III, p. , 69. 

'f 
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IN'ão se di,gnou 'º S•upremo Tri-bunal Federal consagrar unna .palavra â questiW. 
suscHi.da ·pc;r rrnim, sobre a destruigão das .immunid1aides parl'amentares e a Invocação, 
em seu favor, do habecr,s-oor-pus coono recu·rso twteJ.a·r. A ,Justiça re7;>'U•bl1cana cobriu, 
pois, com o seu mssentim,ento, a vio~encia in.nominavel da sequestração de Senado·r•es 
e Deputadoo em !face do Congresso, desvirilisado por essa mutilação, qu,6 a nova 
jurisprudenc.ia confia di,scirecio.nari:a.m;mte â cirurgia do Exec'tltiv·o. 

Essa hermeneutka tem sublilillidrudes inexpri1miveis. O Congrei;;so, em materia 
de estad·o d•e sitio, é o tribunal- soberaino· do Ge>verrno. Mas o Gov,errno rp11ende, â 

sua vontade, os membros desse tribunal. Is,t°' •é, o jurisdfodonado devora o ju:iz. 
O que não tira ficar ·es.te sel'lJdo o· juiz e aque1le o jurisdi·ccicmaido. A hairmonia entre 
estas duas ~J.rerotgati<vros, dias quaoo a s•ubalt0>rna runnu'lltt a superior, € um dOS· por-
tentos -d:e meitwphysica jurídica, a .cuja assimilação devemo-nos ir habituand·e>, se 
a (Providencia em tempo nã'o nos fizer a gTaça d€ .endoidecer-nos a todos. 

Applicad'O ao Tdbunra l Judd•ciario o rprincipio, .que, com o concu·rso descfe, d:eca-
pita o tribunal politico, daria ao Governo resultados radicaes, se o Governo pud.esse 
temer ainda aJg,uma ·cousa da m!l!gistratura, ·que assim a•c!l!ba ·de beijar-lhe as mãos 
respeitosa-mente. A 'IDagistr.atura, porém, poz-se á ·capa; de modo que, nas futuras 
suspensões de ga,ranitias, o Surpremo Trfüunal Federal, garantido veras ·an1has que 
acn ba de dar, ·poder!!. ve:r de .palanque ·a ca~ada de cidadãos e ll. disp•ensão doa ICon-
gr<essos. 

XIV 

Posiçõ.es invertidas : a liberdade no I lll·· 
:perio ; a o.p.pressão na Republica. 0.s arestas 
da Justiça Imperial 'mantendo o habeas-aD1"PW 
contra a s entença da Justiça IRe>P'tl'blicaina 
denegando-o. 

Os meus antagonistas nesta .controversia, os secr.etarios do ·Mairechal Floriano, 
os prolatores do accõrdão de 27 de abr.il, •os arrnigos prestimosos do Govern0, de 
a-quem e .a.e a~ém {!Ilar (só o muito a,Hecto pôde o.pe:rar o miJ.ag.re d·e 1aies con,'Vic-
cões), que 1ba1ean pa1mas •a essa consfrgração jufüciaria da dlLct&dura, esbugalharão 
os olhos atê ás orelhas, quando souberem que a mesma conterusão .se suscitou, no 
Imperio, !!.cerca de pr'i'sões igua,l?ne/ite ele oompetencia; privativa do Executivo, que, 
por ·parte deste, semelha1wtemente se .al1egou a incompetencia absoluita da Justiça 
em remoV'el-as, .e ·que, toclavia, inag.1',stra.dos imveriwes, oomselheiros ae Estado, tmlÍ-

nistros ela Corôa, o Imv1Jrador m13s1no re8'<1lveram a questã,o pe.lo habe·cr,s-cowpus. 
Temos assim arestas dG casa, arestoo d·a Mon!l!11chia, os mais frisantes, ·os mais 

lrrep!icaveis, :para obriga~·em a .jurhsprudencia r·epublicana a se envergonhar e peni-
tenciar. 

A Ooru;tituição do Imperio, art . 179, § X depois ·de estatui r as regra·s fun-
damentaes da prisão, dispunha: 

eco q,ue fica dis'pos1to 'ácerca da prisão antes da culpa tform!l!da, não com· 
pre:hende as 011d·enam~a,s milHarjls, es.twbelecidas ·COIDO· neceS!iaJl-ias á d:i.scipllna e 
recrutamen•to do Exercito, nem os casos, que n&o são pwraA'lt<ente drimina.es, e em. 
que a lei dJete'l"mina, todia.vta, a urwão d;a a;lgu?na pe8'80a, por iLesobedooer aos man 
dados da J·ustiça, ou não OW>n'W'.if aigiiona; robrigaçjão c/Jenwo de cl1Jt&mi111.ado vrazo.l> 

Em faC\e desta clausu'la 'se 'ent.erndeu que o p·ensamento do legislador Qonc~tl
tu,lnte era exceptuar d.!IJs norma~ :regula,res da P'l'isão, além do.s casos attinentes á 
disciplina .ao Exercito e á integridade da JusUça, os q,ue 'dissessem ·respeito •ceá tn-
violaM!ida;d.e da ·Fazenda Publica, induindo nel1es a pa·isão admiwiStrativa.» 

O Decr. n . ·6·57 de :, de d<Jzembl'O de 18 49 , a'l't, 2•0 , es tabeleceu: 
«°ID>tais pri.sões assi'rn or.ci,ena-das» (pelo presid,ente dD Tribunal do Thesouro 

e pelos inspectores de thes•oura:rias) «serão se1npre co•ns·Ld-era;das merani.ente oomi-
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,,,,D&trat1llJ((JS, des.tlnaida.s a ccmpellir os the.soureiros, recebedores, collectores, ou 
\ con<tractadO'res, ao cumprimento de seus deveres .)} 
\ Mais tarde a J•ei n. 16 2.3 de 17 "1e setembro de 1.3,5,1, art. 1°, mandou .guiardar 
,como l·e\ o decreto de 1849, ã,ecla·ra.ndo ex:;;·1ie.ssarnente s;u,bi!lWti!rem em intei•I'O vi-
1gor as disposições conüd.as nos t its. 3•, 4º, 5•, 7° .e '8º do alvarâ. de 28 d·e j•unho 
c\e 1808, â. vista do di&J)Osto na. lei de 4 de ou1luibro de 1831, art. 88, e Codigo 
c\1mdnal, airt. 310, paira de conformidrude com ·elol31s s•e proceder â. fiscaLisacão d<.. 
rece~ta e desrpeza, ais·sim como â. arr.ecadação, dis·tri•buição e corutabil ilfrade dh>. 
rendas. 

IDm faice dessas provis ões leg.isla.itivas, a1P1Pa·reirutemente esbribaida.s no . texto 
coru:;tiitmcirnnaJ, os representa,n:tes of.ficiaes do f.isco .sustent8Jra,m vivamente que 
ta:es prisões não <toleravam h(IJbeas-corpus. Nestas id·éa.s abundava ·o Procurador da 
Corôa., justiificando, em 12 de a·bril d e 1880, o conflicto, .que suscitou pera.-nte o 
cons•el!\10 de Eostado. 

«Gl art. 4° d'o d•ecreto (hoje lei) n. 6•57, de 5 de de:/lembro de 1849, d·eclaira 
·meramel/1<te <i~stlf'llltiV'as tlls P·ri.sões dos prepos•tos e responsaveis da Fazenda 
Publica, sem effeitos jurídicos ·e não ·obrLgaitorios a qualquer µro·cedimenlo 1u-
d:icial ulterio;r. Nesotes 'tenmos é ·evhLente que ao Pode.r Judicial na especie sute,ita 
fa~ta oompetenoia, !Para oo>nhecer de t11Jes pr·isões; :por.quanto, ao 1Pod•er Jutdicial, na 

·eSl!leCie sujei·ta ( 1), nãG fo i d•e•legruda ou conferi,da jurisd.tcção aàroi•n~stratllva, Q..; 
prepostos e -responsaveis da ffiazend'Íl Pu'l>loica es•tã:o d.iroota .e exclusivameirute su-
jeitos, mo que per.tence â. presitação de suas comt!lis, ao Tribunal .do Thesouro, ao 
Minisif:ro da FazenCLa ,8 'fus thesoura:rias . . . Se o Pod!er Judicla1 fosse com.p;eteni!e 

·para •conhecer .de3ta ·especie .ae pris,ões ipor ha1b:ews-oorpu8, seguir..se-.hia, .no ca.;o 
da ond·em CLe •SOlctur.a, a ;>·el"Ja do medo assecuratorio e, ,portainto, o fim da ,pr.isáo 
adnünistrativa, o escandalo do oor1;fliotó lf'eal entre dois p1u1Jeres d'o• Estado, annul-
lando um os aotos do. outro, e podendo o 'l'E:'5POnsave: por dinheiros ipublicos con-
servai-os em si, gastai-os, dissipai-os, e, até, fugir .com elleS.)) (2) 

Tres !llllJnos depois, no co•nse1ho de Estado, alg.uns membro.li dessa corporaçã!J 
·opina.viam no m esmo 1mrutido : 

·«A pl:'i•são disciplinar ou com1pu·lso.ria, imeposta por acto admi·nistrativo, está 
fóra da acoãlo elo Poc~e.r Ji4di'oiJal, por força das leis que a ·attrib~ocrm aos agent"!s 
su1}'erLoo·es ·&a aà<m>ÍMliS'traç·ão pubUoa nos 1casos de .falta d·e cumprim·ento de algum 
dever ou obrigação, .como ê te:Xítual no art. 3•1 o. do Codi•go •Criminal. . . O primci-
Pi·o ·essencial da Constituição, que consagrou a indep.enid-encia dos poderes ipolrticos, 
so.ffreria qtuebra i1'refa·aga'IJ.el, se um meto dos agen.tes do Poder Executivo, ·:vutori-
·za:do ·exipressamen•te por lei, •;:iud·esse 1ser bur1'a.do em sua a·utoridade e fins ·de in· 
;teresse pub11co po.r decisão de qualquer dos owtros- ·poderes ... .Se a lei auto·riza 
a prisão wc1mlmislt.rativa dos· .axiactores da Fazend·a Nrucio,nal, .como meio de ob11-
gal-os á entrruda, para O·S cof.res pu·b!icos, do ·dicll!hek-0 das con>tr~buições, .q.ue em 
S'i retêm, a inbert11enção do Poder J111à'ioial, paiia relaxa!~ ilmJporta iinvaséõo àas at-
tribuiç.Õe8 aànl!vniStrwtiv.ws e ébesaaato á Ze~ qwe as d!l1M a o·ultro voder· indeip,en-
àente. (3) 

A neg!tção ido habeas-corpus, está ·se vendo, P·r.Õcurava esteiar-se então, exacta-
lll'e.nlte como ·busca fir,mar-se .haje, n·e~te princÍjpi-0 de ·01vdem co·nstitucional : com-
petencia 'exclu.siva do 'Governo pa,ra ordenar a priJSão, tncomipetencia absoluta, 1po,r -
tan>to, ·da ·Justiça, ipara a contramandar. Não dmporta o ser, n'um ·caso, destinada a 
prisão a manter a 01vd·em pub!Lca e, no outro, a vesguairdar ·O patrim<mio nacional. 
Ond.e bate •O :ponto, é na questão da autoridade jurisdiccional. Esta füzia~s·e cabl)r 
indivisiv>elanen>te ao GoV'erno, em virtude da pro11>ria matureza ·das suas fun,cções, 
as·sim oomo dos textos •f-Ormn:es que as r egulavam; qualificando-se .como usuI'l!}a · 

( 1) O Direito, vol. XXIII ( 1'8·8 O'), p . 1,5.Q . 
(2) Desembargrud·or S'ayão 'Lobato. O Dilre1ito, v9l. XXHI, p, 151,52. 
(3) O Dilreito, vo], XXXIII (18813), :p. 117. \'. 
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ção de poder alheio a mterf,erencia dos trib1mae.s d·e jus.tlça. O quesito constLtu· 
clonai, nas dUlls •es11>ecies, aipl'esenta, pohs, a mais Tigorosa ide:nitldad·e. 

Pois ·bem: ess.a decllnatoria, articulada pe.Jos interesses ad:ministrativos, cahi1/ 
s em,pre. O habea,s-co-rpus prevaleceu sempre, em 1851, em 1878, em 1880, em 1883. 

Em 18'5;1, na Bahia, um co!Leotor, admtn.is:tr31tivamente preso por alcance con· 
tra a Fazenda P 1ubHca, requHeu habeas-cMpus n-o Tribuma! da Relação; e e,ste, 
recoDJhecendo a oompetencia judicial, tomou colll!he<>imento do recurso, €Xami·n<>u 
os motivos da coacção, res\'ltu1u o pa,cienrte •ã. liberdade. Levrudo o facto 'á no-
ticia do 1Minjstro da Fazenda, e.~t€, por ord·em n . 301, exped1ida a 29 de d•ezem-
bro d11quelle anno, o·roenou qcte se renovasse a ·Prisão, 1evantan.d·O-<>€ o COl!l~!icto, sl 
o respnnsavel tornasse a ipedlr habeas-oorpu,s. •Mas o confUcto nlio se fovantou, 
e a dedsão do tr.ibunal ;prorluziu todos os seus eff·eitos juir1füoos. (.1) 

Vdnte e sete li>tl!ll!os depois, um ex-thesoul'eiro das loterias, &i;t.urnl!no F\er.reirn 
da Veiga, demitrHdo e pr.eso por 11liqutd·ez na prestação de sua:S co•ntas á. Fazenda, 
ireque1.,eu liwàeas•ool7"plU8. E.ra então M!wi.stro d·essa pasta o Sir. Silveira Martins. 
:m como procedeu o Su,pre•mo Tribunal de Jus•tiça, a .quem s·e submetteu essa pe. 
tição? Dar:larou solemnemente, em sessào de 10 de agosto me 187'8, a su.a C1q111pe. 

ten'Cia. E, se d eixou de conceder a l!be1,d-arde, fo,i wpJo1r fcilta .de prova suffic·ien·te 
da illegalilclade àa p•risão. • ( 2) 

Em 1880 QUtro funcciot11arlo fiscal, Ra;phaeJ Antonio d.e Oll<Velra Banas, 
;preso .ad'ministrat!vamente, requ·ereu habeas-aorpus ã. Pelação da .Oõ:rte. Tomou 
Q 'Tribm11a1 conhecimento deHe em sessão «l.e 116 de março, e, levan1:ando•se a 
pr,el1minar, <0 T.r!bunal r.esolveu «Pela sua competenc-ia, para canheoer da petição 
d e habeas-corpu8, tirataivdo-.~e de prisão a<Fministrati·va. » 

A' vista disso, o Procurador da Corôa suscitou o ,confllcto de jurlsdicção . O 
conselho d,e ,Elst01do, .exami·nando-o, declarou-o -ümprooectente, sendo signatariflli 
accõrdes no parecer o Visoo·nd.e ~e Ja,gllll1'ry, o Vlsooooe de AbS'eM e o Con19efüeiro 
A:ndrade Pinto. E Sua MagestaéL~, .em resolucão d·e consulta ·rl:e 10 de j1un'ho, con-
if-ormou-,se •c.am essa 01pinião. ( 3? 

D'ahi a tr·es annos a justiçll l:>TasHeira tinha nova occasião de; ,cobri•r·•se d"' 
gloria, .reivindicando a 1g-arantia «',lo hwbeas-aorpus contra as prisões a;dministrat!va<. 
João Ben~gno Pereira do Lago, ex-coHector de LguarassiO, em Pernambuco, atra. 
za!do pa·ra com a Fazenda P1'bl1~a. e ameaçcidlo de prisão em co.nsequencia de;<;.9• 
co.mpromisso, tentou o habeas-co1'PuB na RelaçíLo do Recife. A Relação não hesitou 
€m juLgar-se competenlte, conced~ndo-o sem audiencla slquer do J:nspector d'a 'Dhe-
souraria. 

lQ Mi;niSJterio d-o F'azenda e10pediu lmmefüaibamente aviso ao da Justiça, re· 
cla,ma;ndo-1he providencias, ·co.ntna o que ene reputava «ma,is um a;buso,, daquelle 
'l'rfüu.nal. O M!.n!&terio da Jnsltiç:a susditou então ·O confllcto p erante o conse lho 
de Estaid'O. E como .o•plnau ,esf)a corporação imperial? .Reconhecendo a comiie· 
.tencia da Justiça. ·E •mtre o 11arecer da minoria conserva;dor.a ·no ,conselho de 
E s tado (Tetxeira J .un!or ·e (J"agu11ry) ·e a mai:oria Ji'beral (1Da.ntrus, AhaeM, La· 
fayette), o ImperC/Jdi.or resolveit, com esta, a /O!Vor do habeas-ao.rpus. 

Eis os 1ermos do ,aviso, 'f!ri;nado .pelo Go•nselheiro Prisco Paraisa aos 22 de 
outwbro de 18'83: 

«1Sua Mag,esta,de o Im;>erador, CQI!l.fo,rmanido~se, por sua wmedJa;ta reso1uçl!.o 
éLe 13 do corrente, com o [Jareçer da maio:rla dos .slgnatarios da consulta (las 
secções de J •\l!st!ça e Faz;en da .do cons,elho de '.Estado, coan data de 23 de maio 
ultimo, ,houve ,por bem mandar dElclaTar que nenhuma providencia cabe ao Governo 
dar so b·re o as.~u.mpto; , ,porquanto o recurso do habeas-corpihs, l.'.< po.r 8ua natu,reza. 

(1) O Dftrcito, vol. J,,,"XXIII, ·p. 126. 
(2)Jorrral do Commm-cio, de ll de agosto de 1878, .editorial e gazetilha. 

O Dirtltio, vol. XiVIJ, p. 398, v·ol. XXIII, p. 153, v<>l. xXX:LII, p. 1.27. 
(3) O Direito, vol XXIII, p. 149-54. 
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Jtl pelnil dlsipos·ições ·erpressas dü a;rt. 340 dü Cofü.gio .do Proe. Or!l!Il!lillal e art. 18 
dii lei n. 2.0·33 de 12.0 de setembro de 1871, é admJssi'1.el contra .toclla a piriBã-0 º" 
<'0n8tra;ngJmcnto illegal, QUALQUER QUE SEJ'A o M'OTIV-0 QUE os DETERMINE, E QUAL· 
cit En QUE seja a autoridade de .que tUmanem, salvo a,s excepçõc.7 p1·cvistas no citado 
qrt. 18, entre .as .q"aes 11e não co.mprehend.e .a ·prisi!o adiminidtratwa, decretada con-
tra os respo.n sa veis da Fuz.en.da. » (1) 

Estas noçõeB, pois, que eu me vefo o.br!.gado a demOirultrar lo:nigaimente, com a 
lnsl\Stencia e a paclencla de um mlss;cnario .naufragado em plagas ~nho.spitas, en-
!l!Jna;ndo ao·s a'Utoohtones o alphabeto, a rotação da t erra, ou a gravldad·e dos 
conpos, estes rudimentos ·propedeuilicos ·de für.eito constlt•ucional, a qu~ o Hlustrudo 
Dr. 1Fe!lsbello Freire se me oppõe, todas as manhãs, com a seriedade cll:nka ·C0.1/l 

que a medi<Clna ·de Pa;rlz, no seculo dezes·ete, reduzia, em latim magistral, á:s :Pro-
poreões da sclenda placTtadii. a tolice a.e Ha1rvey s•ob:re a circulação do 5angue, 
estas euor.mld-ades da minha ignoranc!.a· em materla ·de apipHcação do Conde de 
Lip;ie â. RiepubUca Federativa receberam süleminemente, Por umas poucas de 
vezes, o praz-me .do Imperador . 

E ag·ora, ao cair-me d·este nome ao pa1pel, é que ·eu começo a vastren.r ad 
ca'llsa:s possiLveis da estranheza despertada hO'je em dia po.r est11>s ldéais, cuja tr1-
via·Ud.ade, sob o Imperio, passara em julgado ll'os conselhos da Corôa, e impuze-
ra-se ao Rei como t~m dogma, superior a ella. Christão novo, republicano mal co n-
vertMo, tenho encontr.a;do oettos eimbaraço•s t\IJI ceder ã evldencLa de que a re· 
publica s•efja ru;;-enas um salamalek geral d·e saw!-e e fraternidade. ffi"ul um b eocH> 
em nito vêr que o de que P"ecLs·av11>mos, .sob a mOIIl.R>Dchla, era de a_,rrocho; em 
cuida r que o que deviaimos nspirar, na Rep;ublica, era a liberdade. O im1pel"io ;tinha 
ainda po·r esita wm resto d·e i1dylHo, a qwe sõ hüde, .de longe, no melo desta el 
tua,;ão de incredulos nas formas salvadoras da .Justiça, se pôde senUr o traço ex-
pressiVQ e precios·o . 

O Imperio d eixava os seus tI"<ibunaes •rmnuHar·em vlrilmente os netos d ·a: aid-
mlnistrnção contra a liberdade individual, permittia aos seus ·conselheiros de Es-
ta:d-o ccmf!nnarem as sente.ncas v-a1ronis dos tr·ibunaes, e mandava, por ul'timo, ra-
tificar ·com ·o .pro.prio s ello da Corôa, p·elos s·eus Ministros, essas dec!..sões e esges 
ju1gwdüs, que a coarctavam. O Im'.P'erfo, em todo o segundo. Deinado, nunca 'd·es-
terrou ·a De'!l·U'tad·os e Se.nad'ores. <O Imip erlo, depois de revolu·ções arlllJallas e san-
gl'entafl., e:nitriegav-a lmmediatamente â. Justiça os rebeldes .aprlsio.n&.dos. O impel"'i-> 
nunca <0bri,g'ou os seu1s o:arlamenta.res a úrahlr·em a OonstltuiGão e o paiz, sancc~o
nand,o o tripudio do Governo sobr·e as T·uinas do h,abeas-co:nvu•s, aboUdo .m 
collaboração da Justiça com o ·Executivo. A tra:dição dessas garantias constit'llcio-
naes tran!'>mi<1:t1u-\Se do Imperio á Rel)ublica vJv.a, intwcta , venera.da. Mas o genio 
da Republ!ca regenerada e legal!sada não .pôde toierar .antlgualhas: .assoviou-as, e 
viio-as cah'!r c-01uo res tos· de um veLho scenatio sem a.otores. 

Arcaru:lo contra o Iimperio na hoo-a c1·lttca da luta d·ecisiva, nó.s os que c0-
meç<ám,os :POr lhe combater a polLtica em nome dos Interesses da :Proprla mona.r-
chla, os ·qu,, '..he supplicavamos a ,federação .como a dilataria efflcaz da revolução, 
nllo oocel~ã:11os o .m-ovimemto repubH<cano senão como o caminho p·!lra a l!berdad·e 
desassombraJa. Não tendo pela 'Revublica a idolatria llo nome, sonhavamos na 
Republ~ca a liberdade serrvida (;)·elü povo, e .não a tyrannli\ ci:uatrJennal dos dlcta-
dore-s electLvos . 

iEm vez disso, encontra.mo-no.s com o arremedo pe·l'iodlco d·o im:Peri.allsmo, 
envolvid·o pela therapeu.tica do !Uustr:ado Sr. IFelisbeHo F .reire n'um '1U<<ntum &at·:s 
de mostu;ra americana. E ê isso o que o S.r . Deputrudo nos prescr.eve cOIIIlQ o 
&e.:m;;,~lar authen1tico d.a -Constituição, em que puzemo.s ' todo o cavricho 11-
beral de nossas aima•s. Pois cr e-iam : este syswma de reduzir o pensamento da 
~vuluc11Q a pilulas r e.commPnàar:'t o:> talento mani·Dulatorlo do inven tor, mns não 

('1) O Dlreilo, n'I. XXXIII, p. 11;;., 
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·cursará o morbus da descrença cancerosa, que corroe o 1paiz, graças a essas conrtra' 
:feições, pel•os droguistas of.ftciaes, do ideal, em ouja expecta;tlv: a Naç?.o s.e en-
tregou ·á .Re<Publica. 

lHa hdje, entre nós, espi1ritos, e::n .nã,o i;>eque:rua somma, e nâJo d-Os peior.oo, nãe 
dos 1menos ut.ei1s, des.Jocados ante estes impl'evistos da empo'J.ga:dura permamente 
da Re,1rnblka pela doictaidura m·ilitar . Não sei mesmo s·e exaggeraTei, di!llendo que 
a Naçãu é agora =·a especi•e de som.nam.bula, pevdlida •enrtre duas decepções. Ha, 
na opinião, uma dessas ·prostraçõ-es moraes, em .que o .naufragie das revoluções 
inver.bdas contra à liberdade aJfoga os destroÇos da esperanç·a. O pa~z d·esanima 
desta Republica v-roswi·i>tora, explorrudora do esta.do de soitio, a.tnatlrematisadora do 
habea·s-corpus, ·que .sustenta theses doutoraes, ·entre •Story ·e Galeno em defesa de 
~reoccupações liobertitctda:s, esparrwac1as dos deg.fáo·s do ;Ub.rono pelos cor.tezãos do 
Jim,peraidocr-, como um perigo para a sua se,,""11.rança, uma semente f.a,tal de od.fo en:tre 
elle e o povo . 

rNós fizemos uma -Constituição hUJmana, ~roteoto·m do direito, de.fendMo ·con-
tra as 0usurpaçõ·es vor umla Ju;s,tiça tn expu.gamvel. E os 1PI1imeiros frucuos des<ia 
Constituição, srubiamente .refunilida iJ.)elos •comanentar·ios d<J Sr. Fel!&be!lo Freire, 

.são a penda das liJberdades elonentar.es, que atra1vessruraim tllesas o antigo regt-
mSJilJ. Ut <Lm~ris, wniab11li s esto, faze-te esrtimavel, si qu.izeres estima, .füziia o se111so 
commum •pela bo·cca d·e Ovidio. i:je o senso cmnanum nãJo estivesse revoga·a,o 
agora, eu 'Poderia dizer, sem o tremo•r iae que me •sinto ·acommettido neste mo-
m ento, que os serviços prestados á Republd•ca pelo mustl'le frucu.ltativo, susten.-
tanto a filiação legitima do attentado de abril á Constituição d•e fevereiro, se 
parecem l\<.'<lqu.isitamente com os do Dtr. GuillotLn. á ' humam.idad•e, in.'VMtwrudo -0 ap· 
i:)arelho nit1do e p1'0im\l);t;a de cortar caibeÇfüL 

®ssa Constituição r e.punltcaina, malevoLa ·e oppressiva, que não resiste :1.0 
confronto com um parecer a:o irp:perial conselho de Estad0, aoabaTia p0r ·es1palihar 
entre as nossas '()opulações beni•pia.s ·e ingenuas o mesmo terror que a bexiga. 

Toda a mater!a mefüca do \$cr-. Felis•bello J!'l'elre não seria bas.tante pa.ra neu-
tralizar a veste moral, que as suas doutrinas juridicas a.esencadeiam. 

A ve.is·ã;o do libera,lisrno reP·U·blfoanQ delinead·o po.r S . Ex . é o fantasma 
a,ggiravaido das p.roscripções de fedro I. El1a ba,ne d,a .Constituição, que tl'.lzemos, 
o e&pirirt:o, que lhe :tinham.os copimunicad·o. Eu só com{P·rehend·eria, 1poi:s, o pruµel 
do em1ne.nte douitor nas suas /abortosais disser.tações, s·~ o seu íJJJtuito ·fosse o 
proselytismo sebastianista, a :prppagand.a d·a anüpa1thia ao Q>DY'.l .regi.men. Eni~ão 

sim; porque não •ha alma de PQ'Vo americano, que sorva, resignaida, essa macera-
-ção stibio-constitu,cional de Repwblica yankee em caudHhagem paraguaya . A 
.a"Cção de tal d•ro.ga ê po!Lt~cam~te emetica. O paiz en,g.e~ta , com repuignancia, 
essa 4egener.ação rupocry.i;ha d'a parta de 1891, trocando-a com vantagem 1P01r uma 
pagina d a lhisrtoria do ha!beas-co·rvus no coru;elho de Estado. 

Vol-tareI a ella !l,lmanh•ã . Contemp.la11Jdo,a detidamente, os \.eitores se·nsatos 
a cabarão J>Ol' vêr, com a ·evid·enci.a •das verdaid·es in:tuitiva.s, que essa inver.são dos 
interpretes offi-ciaes calumnia escandalo,samente a conquista liberal de 15 de 1!1.0-
vembro. Empenhem-se ·embor.a. o;s amigos do Governo em dar da nossa revo·tuqão 
a mesma id.éa que antigos loexicograiphos davam. de ·certo .~TU:Staceo indigena &a 

.lama dos •nossos mang.ues: animqil que awda a r eO<tW;nso.s. 

XV 

Lt'ção de Ji.berdade constitucional, daida. 
!Pe'lo tmperlal conse\.ho de Estado ao l:lupre-
:no Trtbunal repu!Ylicwno. 

1A.s doutrirnllS .que serviram de base á. resolução de ·consulta do con sel-bo d~ 

E..;; t~llo, adO!pta,da ipeLo Impoeraidor em 13 de outubro de 1883, oe ex.'!ledida no aviso 
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de 22 desS·e mez, transcriipto •Ili> meu artigo anterio.r, são digna;;; da reflexão mata 
aturada. No meio da enxurrad·a r·eaoolo•naria, que nos anrebata, ao g.rasna·r dos 
SOphiismas do lodo, que a feStejaim, COIÍlO CÔI'Q de hat!'.a;chdos no marnel, estas 
evocações da liberdaJde, amruch•rom.kas e rene,g;adas, surgem quruoi co.mo remlniscen-
ciais de wm bom soruhio longlinquo, em .dias cal1r.ega;dos e tumulares. 

Recows·truarnos., pois, es'Se fo.ssi.l. e demos-the a sua redom•a no museu da 
nossa democrruc:a. ü povo •que admire .a extensão 1;iohamtast1ca do 1progresso per· 
oorri·cfo, e as geraçües no1w1,s que se hanhem na sensação deliciosa de verem,se 
baJ;>tisadas repub11ca,aias, sob a reacção de banret·e phry.gio. Que maLs havem06 
de querer? 

As nevas doutrinas do estad00 de sitio e o accórdão de 27 de abril arreme:lM· 
rwm-<nos de ·bruprov1so .a um imundo virgem, de incaltculavei1S smiprezas. Ai!. oga.raruti1.t• 
constitlllcionaes da liberdade passam-nos ag.ora .na obscuridade remota dos temr,.os 
eiotinctos, como a natureza petri:Jlucada e 'mo·rta da tdaide terciaria nias e1lpec:u.Ja-
çõe,s da paleontolo.gla. 

Pri;n,.cipios, que hontem conv~rv.1am fami'li·Mmenite comno,soo, soam aos homens 
que :nos governaim, como creações do delirio opposicioniB<ta . 

.AJ1lud0e-·se a ess~s p·rlruc~pios como a cousa.s es,pectraies, cujo.s rastros se ai;:>a-
gairam, deix:ando apenas os ulttmos resto·s de Je.mbrança na imaiginação f.ossilifera 
de monardhistas mal reduzidos . Nãio taird.ará muito, pelos ge!to.s, que nossos 
!l'i.Jhos, ouvi.rudo ·lõalar no desmed1do pod1er desse m.onsitro antig·o, a que os nossos 
ant®·assatdos chama'V'am o lvabaas-00111)1'1,0s, se detenham e.m presença d.es·tes vesti· 
gios, com a m<;>sma impressão com que contemplamos as ossadas anteclih1vianas, 
o dinotherlum, <> ic.hthyosaurus, o mwchairodus, ll patpem-nos os ·cabellos branc~s. 
duvldamdo da nossa r>ropria realidade, como as ultimas ·exipressões da vida con-
tempo.ranea a essas fó•rmas rerdidas de um mundo mora,! e i1rreS·ta;urave1. 

Demo .. nos, pois , ao trabalho de •reconstituir ·esse specimen, que a regenera-
ção republ1cana acaba de re~nover 1'.lara a nossa collecção de antigt'id•ades :po'Jiticas, 
vamos assis1tir a um espectaculo :nenarrarvel: 0 conselho de Estado imperial, 
avantajarudo-se em liberalismo ao Tripuna! incumbido pela Republica de gua;r 
dar a liberdade. Mas, com'o .o contraste se estabelece entre um presente vivaicissl· 
mo e um preteri to estratLficatdo, não ha que tremer. Po•rque os mantos n.ã.o 
v-oltam. 

Nessa ind·eleYel ·Consu11a do CDnE•elho de Estado, alicerce ilo aviso honteru 
tmm&oripto, occupa o pr:meino Joga;r, na ordem da col!o·cação, e ·cre1o que na do 
merooim·ento, entre os ·parece.res, o do .Sr .·Conselheiro Dantas . Esp1r1to incUnadc 
ás so•1uções 1ibeTaes. S. Ex. defendeu· larga e victorlosamente o habeas-corpiis 
contra a inviolabild'daide da prisão a;dmi~istratoí"Va; Eu quizera reproduz!r aqui esse 
trabalho, V·eI'daid•ei•rO ,pr:i.mor c(obra juridtca. Mais não ,posso, porque elle rub.range 
dez co·r,>ivsas ,pa;g.imas d'O D-ireito. Não .resisto, comtudo, ao prazer de trasiladar as 
pa,ssaigens ca;pitaes, ~ :;ira<.er shtcero, de uma aJ.ma Ubera1 que •Se encontra -0om 
outra 31traYés <'lo abysmo de 'Uma .revolução, e que se dilata voluptuosamenit·e n (J 

sentimento da perenntdl!lde dos laços moraes entre as consciencias, a despeito dos 
accidentes polibicos d.e d'ifferenças d.e f6'rma, que divorciam os homens. 

Dizia o S·r. Dantas : 
«A auto,ridade jud.iciaria j'furwis foi des·pojada da competencia de c~pedir Ol'· 

d·em de habeas,o'O?'PYU~, com, oa;oepção s6ment·e ,das pl'~sões m(l,bBtai'es e !Para rreoru-
taniento . 

«Entre ouitros avisos , bastará r.eferir o de 30 de aig•ost o de 1816'5 , exped-id·O de 
a.ccôl'd·o com o conselheiro consultor e com a resohução a.e consulta da secçã,o de 
Justiça ·do C·onselho de Estado, no qual se diz o segui:nte : 

«1A i1ms~:ttuiçãü d·o hiabeas- oor11múS, que é a maiio1r gara'lltia da I!berdad·e indivl-
dual. nã,o pÔde dei~ar de ter a am:p•ldtUJde que lh e d·á o art. 340· do Oodigo do P r-J· 
ces1so, sendo, portamrto, appHcav.el a to'do e qiuiV!quer •Co'!l.s•úrangia:nerrto i!legal, oll 
provenha e1le tle autoridade administra.tiva, <ou ·de au t oridade jud1cl.aria, OOM A 
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UNICA EXCEPQÃO DA PRISÃO MILITAR, na qual se comprehende o T·ecr.utamento, Pln"-
que esta excwvção se fwnda na esa>edaLicLade rije.oe&.s-aria á /Oir<)a miUtcw, esp;eci,ah-
dad.e reoonhec-id.a na Conô\tit.u-ição do Imperfo» .. . 

.. ·Atê a.e; pre;;ente não f.:>1, stquer, impu.gnad·a a a-ttr.J:buiçã.o conferida á. auto· 
rM'ade administrativa, de -0rdena·r ou desprezar a p.ni·s·1Lo doa exaictores, r em1ssos 
ou omi·ssos.» (Exactam.ente como, no caso das prisões durante o estado de sltfo. 
atnda ninguem 'PÕZ em duvida a attribuiqqo 1politica ·dQ Governo.) «.A questã·o ê 
outra inteiramente: tra1Ja-se de sa·ber se exist e algum conflicto <l·e duas leis, uma 
reoo.nhece11do, Qutra negand-o a. a u torid.a,d.e j u!Mciaria o d:reito de hab·ea;s-corp-u• 
nas questões poJ.iticas. • ('Precismmen·te como B,Jqui, em que a difterença é !tJ>enrus 
entr·e a f·aculda<de po1itica e a faculdade wdiminist11a!ttAV<a, mas a collisâ{) a m e;;nm 
en1lre uma aittribudção priv•a.tiva ·do Governo e a pnerogativa ge!'al da Justiça.) 

«<~\. resposta nã.o pó<de dei:imr de ser negativa», •pros·egu.ia o Conselheiro de 
Ema;d·o. .«E só por inducção, inadmlssivel em .ru;sumpto desta natureza, se che· 
ga!lá. a concluir que -0 Pod-=r J ·ud•kial ê incompetente, para conhe·cer do pedido de 
h.al1eas-corpws, sob o lmproc·eãe!llte fu·ndam•ento de que da opinião oip.:;:>osta res·ll'I· 
twr1i. violação do ,priiidpio constituci-0na1 da d.ivisão e harmonia dos po·deres. 

«N1t h:,npothese vertente se daria violação constitucional, caso prevalecesse o 
privJ!.egJo, de <JUe.' se julga investl-da a autoridade 11Jdministr·aUva; por.quanto a 
Inviola:b.Ulda·de <los d\.reitos civis e ·Políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por 
base a 11be!'darle, a segurança lndrvi!dual e a J}r·01prieda,de, ê tambem g.ãrantlda pela 
nossa Gonstituição poHtJ.ca .. . 

«0 1principlo primordial, ou a regra constitucional ê .que a prisão nã:o póde ser 
execUJtada f6ra de flagrante dellcto, senão ipor ardem escr iipta · d·a au1toridade le· 
g.i1tím'a; ·e, se esta fõ.r arbitraria, .serão :punLdQs com as .penas da lei o juiz, que 
a :tiver dado, e quem a tiver r·equfa~itado. 

«Ora, n ão s.e •póde inferir ~aquella excepção» (a inadm1ssibilidade do haJbea.s-
corp11s nas prisões militares ) "il' esta regra, que ·fosse decretada a incompetencia 
d1• autoridade judklaúa; para tomar conh•ecimento do recurS'o de habeas-corp-us, 
a !avor -Oe quem soffrer uma q;irisfl o illegaJ, ou fõr ·della ameaçado 1por dete1'11i· 
na9~0 de qtialqutw 1autorid.a<!e 1uim111.ist1'<it'tva. 

""Que esta põd.e determinar li- prlsã,o nos casos e pelo modo ,prescr1;,,tos no 
Doer. de 15 de dezembro de 184~ é 0 que se não contesta. ::das ·que destas prisões 
&fJ'.ectuadas illcgalmente, cabe -o r.ecurso <lo habeM -corpus, é tamibem o que se en· 
t1mcleu, e sem1Pre se p11at'liopii, wr fo.rça do art. 340• d•o -CIJ'fü.go do Processo, e não 
póde deixar de ser, ·com maioria de razifo, praticad'o depoi s d.a '.e! de 20 de se-
tembro de 1871 . 

. .,Por este artigo lfoi am pliado o dQ <Codigo do :Processo e exipressamente 11'1-
mlttido o recurso <le habecis-oor~1us para as virisões aclhntinistratJlvas, ou pctma os ri.c-
rido s a ttit·L<lo ll'e recrutamento, ~•ma vez que não e11>teljam al·,1staclos como prar;.M do 
Exercito ou Airmada ..• 

<dE' corr.ente !'..'m no1~os tribunaes de Justiça <JUl a au!tor!dad~ judiciaria t eu'. 
GOIDJpetencia :para "onhec.~r d 1 r~curso :)e haieas-corpus l!l.as '[ ·risões adinin!stratlvas. 
resolvendo pela soltura do paciente, .quanid-0 se conv.ence de qu.e elle soffre, ou 
es1Já a;meaçado de soffrer cons·~ra;ngimento i'!legal ... 

«Da theoria opposta seguir-~e-hia que o habecis-oor'Plt<s, considerado ·Por todos os 
.povos 'livres a mai>or s·alrva:giu•ardii- da. lJber.daid.e individual, em vez da am•P'Lituide, que 
não 'P&de deixar de ter, s .g.unclo o aviso de 30 de agosto de 18615, •firma.ido 'Pelo 
tinado jurhsconsu'11o Nab'uco de ~mujo, para ser applicavel a tod-0 e qual.quer ccm-
swangimento <ZLegnl, ou ;pr<J1V•en1qa elle de au:tor·tdiade a'dmtnis>trativ.a, ou d>e aU/toli-
dade ju<l iciaria, clei.xa1·á ele .ser q extrao11dinario rec:urso, regaU,a por excellencia,, que 

vale um·a constituição como se ex:pressa :BLACKSTONE, para ficar r eduzido a ·um 
recurso de importancla commum, ou muito secwnldarlo. » (.1) 

(1) o D ·itreito, vol. xxxrn,, pag. 12 0-29. 
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IA.tê aqui o tSr. Dantas. 
A esse voto {cadheriu in.teirameTitte» o Visconde de Aba·e.té ( 1), um dos esta-

distas da monarchia, -que 1mais saber, mai·s cFiterlo politk!o, .mais autoridade moral 
reuni1am em torno de seu nome, coberto de serviços a,o paiz. 

O terceiro o.pinante ·foi o CO'llselheiro L a;fay·eUe. Com a sua concisã0 e tr\J.ns-
parencia ha·bituaes, esse j'urisconsul'lo fixou crystalinament!e ·em cinco paginas a 

verdaid.a constitucional. 
!Elscutemol-o nos topicos pr.iTJJci·pa·es: 
«iEl' fói·a de duvida que o ·recureo extraordinario do habeas-coripus é aidmi<Ssi'V'el 

para ifazer torl,a · e qualqueir ' prisão º1! constrangimento iUegal, SALVO os CASOS EX-
PRElSSAMENTE EXCEPTUADOS. Este8 casos, segmulo o nosso dire'j,to, SE RIDDUZEM A 
TRJ;JS: 

·«il . 0 O de :P'rlsão determinl!Jda por despacho de pronUãlda. (Art . • 18 tla Jle! 
n. 2.033.). 

"'2.• O de :pr.is1i.o determina.ela p·or sentença delfin:!tiva. (1Citados a.roo•. e pa-
ragraphos). 

«3. 0 O de p1üão f!Je rni1Utcw por 'Vilrtucõe <la1S l eis mA.lit"ores. (·Art. 18 in f in", 
cit!llda lei.)» ( 2) 

.No<tae os dous dogimas :IYO'li·tLcos, que a,hi J'tca.m estalb1elecido<.:. 
10 .prumelo:o é que só se exoluem do ha,b!Xls-corpus os Ca8os e1CPlic1itamente ea:-

cep'tl'Uatfos na lei . 'Esta verdaid·e c arderul bas ta de p·er si só para terminar irreapon-
dfv,eLm:ente a questã.o .aigora .cont ro;ve r.t!Jda, uma vez q·ue nienhuma disposiçcro ea:prres-sa, 
at·é lvoje, cxe'e11túa elo habeas-oorpus as p1' i•sões f iiM'l!iinaclas sob o esta.do de s·i.tir.. 

O segwndo, consequenóa Ido primeiro, .cons·i•s•te em •que, a:Mm d-Os casos doe pro-
nuncia, ou sen•tença d·efi.ndti'V'~, os 1mlco·s outro,~>, qu·e .!mped·em o habeas-oor!pus, sã.o 
os .de pirisõe.s mi.litar~ de m oiUta,res . 

O~a. j •á entã·o, sob •a carta J.mo:>erial, existia o e<staid-0 de sitio, reiç.uLa.do, . emqwanto 
áe a.ttribu•vções do Poà.er Execu.tivo, nos mes·mos termos que sob a Constituição 
r(}]}UbUcaina. 

JJ;, para varrer duvidas, acareemos as duas'. 

Oonst. de 1823 , air.t . 179, 1§ 315: 

•olNos casos de ;rebeUiã.o ou invasão de .fnlmigoo, pedindo a seg1Urança d.o Es-
U!Jdo que S·e di~p(lns·em p•or te.m;po 1dJeterminado al[fuma.s das :formal!daidiee, que ga-
rantem a z.ibcniccdo in<lwidlw.l , · poder-se-ha fazer por acto .especial do Poder Le-
gislativo . 

«Não se achando, rpo:n~m, a esse tempo reun'l!da a a:ss-emilYléa, e corriMULo a pa-
tt·!a perigo immine<n>be, poclerá o G-o:verno exe'ro& essa mmirna, vrovidencw, como 
mootcta proV'isorla e ind•i spensaV'e1, sus:pe.ndendo-se dmrnediafo.m1mte que cesse a 
neoessidad•e u1ngente, •qu·e a m'OtiV'Ou; d evendo, num e noutro caso, remetter 'á assem-
bléa, .Jo.go :que r eunM·a lfõr, uma r e:liação motivada das prisões e 01ttra.s 'medida,s de 
prevenQão towa;dcv.~; e quaesquer autoridades, q ue tiverem maindado proceiler a 
t'11as, serão l!'esponsarv·els p•e!os ·a;lYusos que tiver.em praticaJdo a essie re91peito·. ·~ 

Donet. de 1891. art. 80: 

«Poder-se•ha declara;r em estado de soitio qualque.r parte do territol:\10 da 
União, sus.pendenao .. se ahi as .garantias cons tituc'ionaes por t empo dete1minado 
quando a segurança da (Republica o exigir, <im caso de a;ggressão estran geira, ou 
commoção intestiinu (art. 34, n. 21). 

"'§ ·1 . 0 Nã,o se «cha,não reumdio o .Oong.,,esso, a correnã~ a pat·rla tm....inente 
1'ffl'igo, exercerá essa attr-ibuição o Poder Ea:e<cutivo Federal (art . 4'8, n. 15). 

(1) Ib ., pag. 130. 
(2) Ib., pag. 133 . 
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cc § 2.0 E st e, porém, dur a nte o estado de sitio, restring ir-se-ha, nas mecUdas de 
Teptressã o, co1ntra a 1S p esso as , a impôr : 

1<«1. o A d etenção em logar não dest inado aos r<êo's .d·e cr imes commums; 
«.2. 0 O àesten·o pa·ra out1,os s i.tios d o t er ritorio n aoiom·al. 
·«r§ 3 . o Logo que se reunw o Congresso, o Presidente àa Repi~bUea lhe relatairá, 

motivando-as, as niedicLas dJe ex aepçéio, qi11e hoit1verem svclo tomaa·cvs. 
« § 4.g As am.toricladles, que t enhaA?i orclena.do taes m edidas, séio responsa:veis 

pelos abusos comm~ttMos.,, 

E ntre as d'Uas 'con.stituriçõ•es, no t ocamte rás facuidailes c on1feridas ao Poder 
Eliéeoutivo, durante ·O recesso da s 'Camar.as, a ·di'V'er.s'idade ·con·sist1e 'e.m qu e a 
Carta Imper ia-1 as daNa ma-is '!l!mp.Jas do que o P ·acito Republicamo . IA [l•rimeiira, 
com effeito, lihe d·eixa'Va o arbitrio .q,uanto âs .garantias •sus.pe·ns1iveis . «Alg umas 
garantias», J!eza o t eXJto imperial; e não a s de'fi111e ; ao passo 'que a ·Oonstitu ição 
d·a R epublica fünita as medid·as d e irepressão possilV'e~s· : a prfaão e àester·ro . 

L ogo, as conclusões est rubelecid·as, em r ela ção ao habeas-corpu s, quanto ás 
prisões de ipriv.a-tiva com;pet encia do Governo s ob o r egimen imperial, com maioria 
de ?1azão s e ajus tam á s itua çã o em que fi camos s ob a carta repubUca na. 

Vo1'temoo, pot<ém, ao parecer d·o rSrr . Llaifayet te. 

São Jde1le estas ipon drerações : 

«O argumento d<e rque a conc essão de solt ura por habeas-corpus aos e'Xacitores 
da F azPnda Naciona l, presos por or dem da autorida de administra t iva, quebra e 
subverte o p rin cipio f undam·ental do nosso direito publico .constituciona l, d a di-
V.i.são e ind·eperrd·enoia dos ip od·er<es, 1é a-pen as ·esp·ecioso . Oad.a pode.r te.m a sua 
esph era lega l ae acção, e, emquanto se m ant ém e s ,e exerce d entro della, n ão se 
pófüi di·zer '·que inva c'La •esphera alheia, ou .usurpe attri!buiçõ·es ·estr an,ha s, a inda 
quando ·de s eus act os resultem ~f1feitos , rque, por via tle conse<qu en cia, modi!fiquem 
wfettos de a c'büs de outro ;poder . Entra essen oiaJ;mente na .compet eincia do 'Poder 
J ud:Lciario protegerr ·e d efender a li!berd.a de l}essoal, que 1é ·Um dil'eit o ind~vidua:l, 

contra aggressões injustas, àon:àe quer que ellas proceàam . 
iOra, .con cedendo s o<ltura, rp or via de habeas-co·rpus, a o q·ue ootlá iJJ.egalmente 

preso, 'º Poder Jud'icia rio nada mais f a;z do que 'c'Lefend·er a lfüerc'Lrude pes.soa l, e, 
porta nto , eX!erce, f6ra de toda a ·contestação, um act o de •sua competencia.» (1 ) 

A p assagem c a:pi ta;l, ·pol'im1, d essa o;pirnião é a e.m que o Conse]heiro do [ m -
perador firmava a iroent~Claãe entre a inst ituição do hab.eas-corp1is <:in tre nõs, seu 
carac ter, su a esphera de acoão·, sua sobera nia constituciO'na ), e o habeas-co1·vus 
em I nglaterra , Inc1dent ementte, n esse lance, not avel pela a udac'ia e s·eguranoa da 

iéêa, o jur isconsulto da Corôa assignalava a incompetencia das tradiqões LI"ancea:as 
e lias aJUto;r.1d e,de.<; illr amcezas ·el'll materias concernentes a essa ins t i<tuição . Oom 
Vista á t heoria, que, apadl'inh ada, no 1SU1pr.emo T ribunal F ederal, sob o nome de 

MoRlN, pret ende s onegar ao habp(]Js-corp11,,s as prisões an oma las, ex·ecutaclas antes 
ou :depois do estado de sitio, comtant o que se inscrevam e m d ecTeto durante e lle . 

[)1iz·ia, pois , o Sir. L.AFAYETTj!l: 
1 ""º 1ba.beas-1coirp1ts é uma inS'f}tui·ção d e rpru ra cr eação do direito 'l!ngle z, e clesse 

clW"eito passou cUreotament e '(P aira: o nosso. <Elssa a1dmirwvel .garantia d'a ~ilber.dade 
n 1fo foi airwlici natiiralizrnàa. em f rança. (SERRIRNY : Dr. public: . eles frança.is, t. 
•3º .) ·AS DISPOSIÇÕES DO COD, DO PROCESSO CRI M I NAL E AS DA LE I N . 2·03·3 , RELATIVAS 

AO H ABEAS- CORPUS, SÃO, POR A SSI M DIZER, TRASLADAD•AS DE BLACKSTONE. 
«Pois, bem : á.cerca d o !POll'j;o controvertido, a lei !ngle21a: ê t ermi,nante: «IA 

ord·em de habeas,cori.nLB é um m (l.ruialio de diTeHo ,que não ;põde ser recusad,o, ma6 
d·ev·e ser ·concedid o a todo hom erp, q ue é envia d·o á p,risão, ou n eUa detido ou <1ue 

(1) I b. , pag . 134. 
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soffra qualquer .constrangimento, aindci q~ie seja por 01-c"lern do 1·ei,, do conselho pr·i-
vailo, ou de qualquer mitrra a1,1;toridade: - t l ;oughit by the commiandJ of the king, 
the prVi;y coiinsil, or a;n,y ot1'er·" (are! Grifords EngU.sh Larwyer, •book I, cha. 
V, pag. 20. (1) 

ConcLutndo, iresmrüa 'º 1S•r. LAFAYETTE: 

ccNão se coID1PrEihende ·que se ~1egue ao P.o.de r J.U'didario a faouMaide de cooce-· 
der habeas-corvws J)ara os casos de rprlsões iLlegaes, or.d·enadas ,pelas autor.Mac1e.s 
oom!in1s1il'wtivas : pwque o l 'O!bea,s-co1"J!us é justamente a mJCl4s seg~ira e a 11~Cbis 

vi-ec.iosa gawamtia a.ontra as v iJolendias que po;(ie'Yli t entM contra a Ub ercnaae indi-
vidual os i·epresenPantes do PÕder A•dm,\nis·trativo." 

!A.Ssim .se ra,clocinavia solb o J:m1pe1•io. mntend'ia-se então 'Que ci:i.m:nto mais alto 
é -0 ;poder; d•e onde venha o attenta;do contra a l.Lbe1•da.d·e 1ndividua:l, tam.to mais 
imprescindiv·Eil a ,gara.nti-a do habews-co'ljpiis. ISolb a Rerr>ublica , •ao revez, se pretende 
estrubelecer que, n os casos em que o •pode!' .tem de sobr.emão instrumentos ma-is rpe-
ri1gosos de .abuso, ê justamente ,quan'c1o se ha 1d·e reousar a.o afil'end.ido a couira,ça da 
il:el. 

Iniflexiveis na deducçã o Hberal, ma;gistra:dos .e ·esta;d!stas, no re,g.imen ·extlncto, 
nãio hesitavam em medir a soberania da lfus tiça pela possibilidade das .ousadias ela 
força ;pr.erpotente, e, para isso, ·i·am buscar a descendencia immedtat a do habeas-
corpus no IBraisU ·a:o ha,beaJ8-'COrVftts na '1ng,Ia t e·rr.a, •o:nde essa ins~ituição é ·uma es:pe-
cie <'!•e re,p1reza !f1uctuant e, cuja el~açíLo cresce com o niV'el .dJas mar,ás , que possam 
ameaça!I-o. \Na [ ng1aterra, ·ande o proprio par;Jamento, isfo ·ê , a .constituição vi<va do 
paiz, a •constituinte n acional em permanencia, a ;vontad·e legislativa soberana, da 
qua!l s•e diz que só não rp oder.ia mud·ar o s·exo aos cMadãos áng1ezes, o pro;r>ri•o pa.T-
lamento se submette aos tribunaes em materia de habecôs-oorpus (2) ; onde elle 
vale atê contra as prisões determina.das por ordem espec ial do monarcha ( 3) ; onde, 
ainé1a .s(}b a tyrannia de Garl-os I, o •tr'ibu.nal do Iiing's Bench o eJCpedia em favor 
de subditos encarcerados ·por marudado pessoal do rei ( 4 ) ; onde, ·emfim, como j á 
vimos , atê d'l.irante a suspensão dessa garantia, a facu-ldade assumida pelo Executivo 
é simpksmente a de p11ender semi fórma l "lgal, mas nninca a à!e reter se·1n proicesso. 

lAcreditavam, tavez, os conseliheiros do throno, entre nós, ser.vir dest'arte me-
lhor á Mon·a:irohia, meditan,do em que C'ar.Jos I pagou com a revolução e o cada-
falso o regimen da.s prisões arbitrarias, ·e r eco1,c1 ando-se de que, se o c1espota 
Stuart dobrou u ma vez a justiça ingleza, arrancando-lhe a acquiescencia a uma 
prisão indefinida, c"caro .comprou o tytanno esse triumpho t emporario, adquirid o-
•á custa da indignação espa.lha:c1a no seto do povo, .por essa <'lecisão, que pratica-
mente lhe anniquilaV'a o direito fundamental á liberdad·e. ,, (5) 

Habituwdos a rugraidar ao Rei, •os noss os •anti1g.os ·estadis•tas nunca -0usM·am, 
t nd!wia , li-sonjeal-o .com o sacri•f·ici'o da garantia suprema do direito dndiv1dual, 
a que todas as oütras garantias se su1bordinam.. o habeC11s- oorp 'U!8, aquella, em 
que, rra op"iniãio ·dos inglezes, seus cred-0res, se poderia r esumir a Magn a carta. ( 6) 
iA f errugem aidquirida no longo trato da nossa politica vióada não Il!J.es oxy-
dara. n·esta rp arte, o sentimento ~ivico·. Os ,po1'iti.cos ·da Republica nasceram, por~m. 

desrubusivdos. icomo essas c rianças que sa'hem do berço, desb ancan do os vicias 
paternos, eHes com•eçam 1e:x>cooendo na viol•encia e no 1desrprezo •da lei ·as !l"eaicções 

(1) Ib., pag. 1·35. 
(2) ErSik May : Laiw~ privi"beg es, proc·ed"inos anel use of Parliooient (9 th. ed., 

Lona., 1883). B . I. c.h. III, p ag. 8'3 - •Anson: The ~a;w an d ciistom of the aon-
8fitiition, pa.rt. I (Oxfo rd , 1886) eh. V. pag. 165-67. l' 

(3) :Maitland: J 'U!Stiae and PoUc:e (Lond. :188,5), pag. 131. -
( 4) L an gmead : Elnglish oonst>btut;,onal hist,ory (Lond., 1'886), •e. XIV, p . 54'1. 
(.5) Vêr o ca-so Darnel, em 1627. !Langinead, i ·b'i:d.em. 
( 6) May: The OonsVit. History of E?igl., -v. III, e. XI, 1J. 14. 
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dos •parti-dos imoperiaes. !Nós, que 'OS vi.rumos m-0ços, severo.s, enthusias trus, que, 
po.rtanto, O·S sonhavamos innooente.s, generosos, vestidos de .castidade, 'Ve.mol-os 
estreai• immoland·o aos ·interesses mome·nr1:ianeo1s das mais ordinarias ambições 
~sses restos d e pudor Jiberal ti.ue os mais t.ra·quajados magnatas da •realeza nunca 
cessaram de zelar. Triste .espectaculo esse .confronto e esse contraste, que nos devem 
q·ue imar as faces de vergon:ha. 

Os que, ·ha dous anno.s., saudavam na .revolução a a·uro:ra de :uma 'éra a~ortu-• 

nada beati.ssrim~; scecuU ortit ( 1), tremeram assustados, hoje, a,companhan<1o, no 
p.arti<l·o q·ue della se a,poderou, ·e·sses .phenomenm de tran&f.o•rmaçã.o elo t empera-
ment-0 sob a infl.uencia do pode.r, que 'TAarro assi•gnalava na .índole do d e51pota 
romano, vi dominationis con-vulsus et m1ktat1<s. (.2) 

Nem ao menos se ·poderâ. dizer, noa, questão, que os vicias do Imp·erio, mal 
extinctos, se insinmlram na ·RepubÍica, se i-nd·ib'it 1oeipubl'i<õ<e Gcesar. ( 3) Não; essa 
mazela não lê do Imperio. O 

0

Imperio, nos .seus tribuna•es, nos seus mini•s•1lros, no 
Princlpe que o ·r~gia, deu sempre aio hcibea;s -corpus a mai:s vasta extensão, a mesm11 
extensão que se JlJ.e diâ. na Inglaterra. O Imperador nunca reclamou, J)·ara as J>ri·SÕb.' 
ordenrudas pelo s·eu Governo, ain<'La no exereieio de :funcções privaitivas, como 18.S 
d.:i administração, a r·ega!ia de superio.ridade ao habeas-corpus. Ao contra r·io, sem· 
pre s·e ·curv<>u a e11e desde 18·51 até 1883. 

Aca·ba:m·os de ouvir o !Conselho de E·sta;do, qtialHica:do como corporaçlW ruul!ca, 
sus·pei to s·empre â. escola liberal, con.dcmnado como instrumento funesto do Pode.r 
Modera!dor, coUocar o ha,b eci.s-co11n1.s na maior ~rni.nenda da ·sua autorid.a.de, so,brBln-
ceiando á. J}roprLa 'J)reroga·üva da Corõa. 

Quem esperaria ·que as tradições -do Conselho de Estado :P'Udessem invocar-se 
i.:m dia como ·arehety.pos de jurisprud·encia liberal contra o 1Supremo Tribunal r e'J)u-
blicano ? Mas ·a s,sim lé. O lwhe.as-oory_JUs tinha maior cotação ,entre O·S conselheiros 
da casa de IBraJgança do que merf ce aos j•ui1zes da RerHJ;b!ica. Grande !içã!o ! T e-rrivel 
argumento para os sceptkos ! 

XVI 

Oip!nião da im1pren.sa m\üs cons•erva-
dora do Imperfo, sustentando a competen-
cia do h.c1,bea.s-corp1is nas prisões de autori-

dade cPriviatiova do Governo. 

Se! qu.e estou :fazendo awe1ws ·um trabalho :P'a1ra liberaes e mora.!i.sta,s •po.U-
tico·s, raça suspeita e condemn11;da â desa:p·parLçã:o, longe, b em longe da esphern 
onde o Governo descrev·e esplerudidamente a ·sua orbita vi.ctori·osa. Pos·so, pois, 
ó'emorar-me em iremi.rar com amor a im·agem d•as cousas ex•tinctas, uma vez que 
e~crevo talvez mais ·para os qul" vivem no pa,s,sado qu.i para os que sonham no 
futuro, e •Ce1'tame01te nada •para ~ que se comprazem no IJ)r·esente. 

1Coube-nos por ·fa:dari-0 viv~r na éra dos estadis.ta,s qwe nãio t êm op~niões. 

Cr·ek1 •que ;esta lé mesmo a phrose 1saicraanenrtal. .E essa •casta •de homens , ob1ri•gados 
a r eceber cada manhã! -0 santo e a senha da conv.icção, que hãio ·de advogar nas 
doze !horas seguintes, •passsam ~Jor 'ex!gencias de actividade sobr·ehumanas. !Não 
é para elles que €111 traço est~ ~Sboços retoospec>tivos. :Vejo a intolerancia da 
.força mostrando as un.has nas ass·emb1éas deliberantes, a canina faai<n<lil\a, de 
que fal,lava Quinti1i:ano, ululandq na voz dos· rumigos ·do pe>der; e nã)o me atrevo 
a oper·turbar os .idea:es da eyoca. O homem ique a:tra:vessa ·Uma quadra d·e epidemia 
oonvulsiona,ria, conservando as qua!WaJd·es de obs•erva,dor já não deve •pouco ao 

( 1) Tacito: Agricol.a,, 3. 
1(2) T&cito: Ann. VI, 48. 
( 3) Senecn: De clement., I, 4. 
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Cléo, e por lfeUcissimo ha ~l'a dar~se, ise não sente ·converter-se-lhe n'alma a· curio-
si<Ú1de em! desprezo, em foi .a piedade. E:> vreciso toma:r o gentio ·politico coonJO 
elJ.e lê; e d eixai-o •acaibar, de si m·esmo, ,pelos vícios, <q·ue .paulatina-mente vão 'il'a-
zendo recuair ante a .civilização o •elem:ento iselvrugem. Atê e ntão deixemol-os 
~efocillar nrus Íestas <la a ldeia, aigachar"se a os p<éis dos ídolos . da tribu ; e , ae 
se ~ul'gam 1ivres, ,po1,que ·São l>arbruros, se s e rt'\Putaim ·heroicos, porque são mãos, 
~e se gwbam de fü.sdplinadoo, po1•que são inconscientes, não ha mudai-os·. )Nesses 
estadçis embryonarios do entenfümento a ·que o 'fanrutismo chega a degradair 011 
ipa·rt idista:s, a inteJligencLa do d egeneraic1o não füsting;ue, ás vez·es·, ·a Jua, que 
oo espelha no pantruno, da J'ã que coaxa na esteira ·luminosa do astro. Qu11'.sq11As 
<mi.at ?"OJMh?'l'f, ranami piitat es~e Dw.ncun. 1 

Se Voltaire dizia que ccbasta um tolo para deshonrar uma nação», ~ natural -
mente por.que 'Voltai•re a•creditav.a existir alguma .r elação natural .entre o yalor 
das nações e o $isa commum dos homens que as represen tam. Mas Volta.ire 
escrevia para o.utro hemi&piheri.o, e n ãe> con·hecia a ·Ame•rica Meridional. os ;pr.o-
gN>ssos da sciencia política neste continente inverteram .as bases logiclllS dessa 
opÍTI'ião; e , se o p.hi<losopho de :F'erney nã·o •recebe em plena 'face o epitheto vi-
·brad-O por e l1e ce>ntra a s· demencias de seu tempo, é que O · vingado·r dos Cl'imes 
da degradação d a Justiça naquella época, o homem ,que ·se revo~·tav.a contra os 
ru;sassinfos judiciarias de 'Ca,las e La 'Ban-r-e, como ·nôs contra as 'tentativas ie 
homicídio aidminis.trattvo. d os 'l'lDSSOS' conterraneos, perseguidos l)Jela CI'Ueld™le 
poliüca, teve :o espi.r ito de muda•r-se para vjda melho:r, antes. de lhe cab~- uma 
vez a palav,ra, como Deputado da o<pposição, f11ente a frente ,com uma. maioria. 
nipublicana de bíceps re:forçados. 

Eu não me atrevo a dizer, algumas v·ez·es, a ve1'da:de, senão porque vercebo 
q·ue estou fô.ra do meu tempo. Os 11amens praticas , que passam po:r mim, d.istra-
h!idos nas grand€>8 cogitações, aidministra.do1•es·, estaidistas, mag is tra<d·os, ll'ão de fa-
zer-me a justiça ·de n ão levar á miá parte, isto é , de não ·tomar estrictamente a 
sêdo as divagações de um r etrogrado, uma especie de alma do outro mundo, q'lle 
pretend,e impôr ã Republi<:a a ·obrLg'ação de s·er m en.os anti-republ.icana do •q.Ue a 
Mo.narchia. A ultima das Republicas devia apr.es·entar .qualquer nov.idade cons -
pi•cua, no confronto com as suas irmãs .prenascidas. O Governo· a,ctual salvou, pC>is•, 
o n<>sso amor propr io, depondo solemnemente os compromissos Iiberaes, que emba-
.raçam, noutros paizes, os a·dema,nes •do Governo demooratico. Uma <'.lemocrac·ia. 
.eman~ipada se moque Wen d e toict ça. ·Em 1)01.itica, como em poes'i.a, o nome de 
deoadlentes deixou d,e .ser uma dep reciação: é o titulo .de uma escola, é a f6rmu 1a 
de um progres•so. 

Deixem-me, pois, t erminar o meu quadr·o 'historico n es te .canto de esquecim en-
to, que eu amurei <:Dm tres ou •CJ•Uatro idéas •Velhws para h o:rizoillte d·a minha 'v.e-
Jh:ce, qu·e se aipproxlma. <Se a téla ifôr importuna aos o1hos dos fel'izes,, Qreia;m 
que não vale a pena usar dos direitos incontestaveis d o 1Govel'no, confiscando-lhe a 
pror,:>riedrude ao a utor, ou manõando-o aprender a rumar a Riepuiblica, em ·para:gens 
onde as s,ente'l'lça<s d·e morte rãa •erucontr.em <testemurnhas. [)eixem a rabugice do wn-
<tiqua:rio ao •Pô d o t em1po. 1E verão ,como est e jus.tifica os ·governos de aço. 

· Ha vestigios d'e que, mos dias do IIm.perio, j 'á. ex:iSitia imprensa. Sobre<riV·em 
ainda a:lguns coevos, para attestar 1qwe, ,por •rug uelles aninos., j á s·e sabia .Jêr e es-
crwer. D!zem me.smo que os 1proceres da iRepuibUca, os seus jurisconsult os, os 
seus publids ta.s os seus ora·cuLos aprend,eram em escolas, .aaquella época, onde se 
ensinava o a.J1pl;abeto e as quatro ' operac;ões · •â:s criainças aproveitaiveis . De ·onde 
se .vê que .a ~nsrtrucção, ·en:tre os democratas da vamgu·arda, é m·e.n,os recente do 
que talvez 'se pense , e .que e lles, como .eu, não podem .repwdiar •de todo •Cel'tas J:i -
.gações ·in<te11ectuaes ·com os· ·beneficias do antigo r egímen. <Parece que o jonna.-
lisrno en•t.ão e ra menos nu merow, manos vaTiado, mais· trlvfar na nomenclatu•r.a . 
Os homens do o.fficio ainda i11ão tiruham descoberto que o espírito, na im<;>relliSa, é 
um cr-esu ltado "mmediat·o <do nome de guerra q ue se adapta. Beau.marchais não cou-
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tava afillhados entoo os 'lLOSSos exiploraidores da publiddade . Mas ·11a razões para 
considerar ,certo que ella possuia <então q·epresentantes IPOderosos. 

·Entre esses, as mi111has ·excaJVações caprichosas o0hegaram a desco.brir . um' 
creação de •proporções aigi.gaJntad~s. qu,e, salv-0 °e1~gano, se chamava -0 Jo·ni.a4 ào 
Oommiercio . Direi o que 1pude trazer de informações 'á d'lôr ·da ter.ra ·ácer·ca de66a 
velha'ria, que, a exis,tir aind'!l hoje, ·d·everâ numerar já os seus selimta anILOS de 
}dad·e. (Presentemente, como se sa'be, O!l !Ml'IlOS .medem a exten'são de secuqos). 
Dizem que essa !Poderosa machlina de escrever não era rprecisa.memte :u;m Tttwes; 
mas .bem se avproximava delle na grandeza da.s fórmas e 1110 espirita coru;er1'ador· 
dos i"11tuitoo . 'I'al'Ve"' não se pudesse parodiar em .ri.gor, a seu respeito, o paneg:l'.-
rico de iBulwer •Lytton á .fo·]ha 'brita111nica, diz.endo qu·e uma C-Ollecção do gr!lllld~ 

:formal ·bras1le lro Sel'ia o 1melhor monumento para ]evar IA 1posteridade a imagem 
da ·nossa civiliooção. Mas, se as miinlhas buscas a:rch<eologkas não .erram, era, com 
certeza, o mais ·a:utoriza:do ex·emplar da nossa dvilisação peramte o estrwngelro, 
e o que então a pod<erla r e,pr.esentar por ma:i-Or numero de faces. •Gomo quer ,que 
seja, nelle s·e a;dhava ·a <exipr·escão mais· cfldedigna dos s·entiim~to.s ,da nossa socieda-
de, no seu .horror 'â. desordem, na sua subm.issão !á autorldad·e, na sua des·c()n,füança 
contra as reformas vrecipita:da:s. Uma cens.ura ao Governo, nas 'suas column a.~ . 

era 1um caoo ·<J.e sensação; um avfü.go .de fundo, ·successo 'q:uasi tão raro oomo 
um eclypse solar. Nas horas formidaveis, em que uma instituição, d<JSabando, dei-

xa'Va ouvir o 'l"Umor, que, na:s ,graJndes quéd"as, '!)recede o estam1Pfdo, o g.ran.de or-
g ão de vestes opon;bifioc11;es ·e mãos juntas !Para o 'Cfl'\o, pr()ferla o co1i.summaltum oot. 
Mas, tha.n.te essa:s .crises, era ·como ·uma vasta bacia, 'sempre 'cabma, sulca.da 1;:>or 
1odos os interesses da vi.da nacio·nal, em ;todo.s os senUdo·s, mas jmpa.ss'i<V·el, .como 
um ·PO·rto rubrigrudo, ao ,rugir exterior drus tempestades volitlcais. 

·Po'is .bem: •quando, em 1878, a pre>pos:to de ·uma. d ,as .prisões administrativas, 
a q ue me 1referi no meu :penu·ltlmo 1 avtLgo, se 1pôz em ,auv<ida a ·competerucia. do •1>oder 
ju'diciar.io, a admi.ssbbi!ida,de d'o :hd.1:Jeas-corp11'8, - houve :mar d·e m a,dria na en-
sea!da. As ondas cavara:m-se fun~o. ICe>TilO rnunca .talvez em toda a ex>sten-cia dl} 
Joi·nal. Os m'inistros do Im:pera.d·qr vi'ram cferiver-lihes a marejada ipel'a prõa, sen-
tiram chof.rar no .casco da 1!1â,o, em duros estrem.eções, o .embate do elemento Irado. 

Não .foi a iaazetvlha qu,e ifaJ.lou ·então; d:o'i o arti·go ·de fundi>·, e.m colwnM•a 1• 

t>lleia de extensão, aspero, t-r.onkq, salobro como a orval1hlida d8'S va:gas, ·que re-
bentam e$l)adanando noo ibordos do na<Vio wmeaçado. 

E essas id·éa>S, que a RepuJ;llica ex·communga 'Eilll :mi:rn como a:narohicas, lã. 
wlão 11lJo amargo d·a colera do vej'ho Jornr/JI &o Commercio contra o conselheiro d,-
.co1,ôa, .que ousâ.ra 0sirn!l'lesmente q.uvidw da 1'egitimidade do habeas-corvus nas pri-
sões administrativas, suscitando conrn.cto d·e jurisd"cção, a tal respeito, no C(}1t-

6€1ho de ®smd·o. 
O Srnpremo Triohu111a1 rec·onhecera, na vesvera, a sua competencia; 1mas, ao 

mesmo tempo, denega'l"a o hJa,bea.~ -oorpus, ·em vista da ·insufficiencia dos seus fun-
damentos. A questão, ·portanto, n;+o :tinha consequencias. 'Ü ccmflioto .de jwrisdi.cçil.o 
não cheg-0u ,srquer a se suscitar. Demais, 'era 'a.penas d·e um thesoureiro de lo-
terias, alcançado, que se tratava, Não havia 11'ezenas die cidadãos presos, degre-
dados. cond<emnados, talvez ind.ireptamente á m~r.te .sem ·processo. Não havia Depu-
tad·os e 1Senadores, remo'\'idos de suas cadeiras pa.Ta as forta>eza,s e o degredo por 
neto do ·Executivo. Não havia, :portanto, a violação da:s leis da humanidade nem 

da. justiça, nem da honra ·drus instituições. éill, de.pois, o pr.inc~pio es·sencial, a 
competenci·a da magistratura coqtra ru; prisões f·eitas p elo Governo, estava sa lvo 
~elo aresto do T·ribu·na,l. 

Taea consfderações, porém, 1q_ão abonançaram o gen:io daquella potest)1.de. O 
Jornal lavrou F-'<l'mpr.a 10 selll prpotesto, deiu. o .girlto ,'!,e i-ev·o•tta, em t ermo11 .que, 
se.gundo o d·epoimento de alguns d<es.terrados, re3peitosam·ente inquirid·os por 
mim, tomaram, :na -O·cca.siiio, quasi as .pro.porções de u m escandalo. 
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Eis r. sur. linguagem : 
«0 18,r. Ministro da Fazenda mandou p',wblicar um parecer do 1Conseliheiro 

proouraJd.oir-lfisca1 do T.hesouro, em que Iarg.aimente se discorre ·SO·br.e a legalid!W.e 
da prisão admi1ni.straüva Comfl ahi S& diz qu& pela imprensa se tem prêgado, a 
este respeito, heterodoxas doutrina:s, nós, que queremos livrar-nos das rogueiras 

da !inquisição fiscal somos obrigados a declarar que não ínco,rremos na heresiia, 
pois que, ipela nossa ;;>arte, 1nunca puoomos em duvLda a ilegalidade da prisão ad-
rno-niBtrativa. 

«A lei a autoriza: .se:·a, 1pois, eff·ectuada; mas, autorizando-a, p1·escrew~ re .. 
g,ras, eistab(Jil'ece Umita<;Õe·s na 1·azãl0 cio fa.cto e na qwUdacbe, oii oargo, aa peSisoa; 
e, se •estas devem Iler respeitadas, c'11.mv•·e que alguem nal-o assegwre. A nossa 

questão tem sido, ,e ·continúa a ser, >11ã-o da faculdade, •que o minis~ro tem, de 
prend.er, mas da ·sagraaa gcw~o.ntia dlo: habeaJS~co1jp1~s, apaJ1Ucav.el, ooMo A TODAS, 
tiambem á.19 pr·isões por aqi~eiie ordle?Vadas. 

ccDiz a lei que o mindstro póde 1p·render thesoure~ros, recebedores, pagadores·, 
oollectol'es, contrataidores e outros responsav·eis. 1Su:ppO'llhamos que o .mini&tro, 
oonsrderando-o com;:>Hlhendido nest es outros responsaveis, 1manéLa prender um 
cnns·eLheir-0 ,procurador .flscal: mJão hav1.a ,p.ama es·te fJSperança àe ,remedio contra o 
upnstr•angimJento i llega!! 

""Se a 1ei dlissesse que podená o min~.str-0 •Pr·ender quem muito .bem lhe ,pare-
cer, comprehenderiamos que ficass.e tolhido todo o recurso; 1nag, descie que rest1"in -
g.e essa faouZdOJde, 1cwmp1'1e qibe aJ7,gue,m. vosr;a, velo me~os, ccxnJJveoer se o vreso 6 
das pessaas que o pOLlem ser aclm.imliist!rcitWamente. 

«~Não é quoofão esta de independencia .aos pod·eres 1;:>0'1iticos.. O Ministro da. 
Fazend·a não é .o ·Poder ®'xecutivo; e, ainda 1quando o ·fosse, não é nas mãos Jeste 
que estão, ou •pelo ·menos, que de<v.em estar, a fm•tuna, a vida, a Uberd111de do ci-
dooão. DependJerm es:u.as <.'Dos ,flribunaeos d.e juJ.stiça, e ·a 1estes devem fioUJF subiorddnba-
&os os aotos, q11.1;e 0io11n ellas er;tenid:em. 

«<Não vai nisto pre·ponder111ncia de poder; tod-0s ,são soberanos na orbita das 
s,uas attriobuições. Ora, nas attrj1buições d-O' 'Pod·er J11füclario, entra ·e9tatuir sobre 
a fo1r.tuna ·e Uberd!l!d e do md'ivlduo. Procederia mal o T.ribunal, que .mandaisse sol-
tar -0 thesoureiro legalmente reduzida á ;prisão administrativa; 1peio1", :porém, pro-
cederia ·O miinú.stro, ·que prendess·e a quem não dev.era ,;-r.ender. 

«.Se se tratasse de direito ·CO•rrs:titu·endo, s·eria questifo de pref-erencia -entre 
con.fümça no miln•,stro e confiança no 'Dri.bunal, 'isPo ai1vdla s<'i nião se ewtenicl.esse 
dever .dar maior latitiod·e á fu1auldade cbe soltwr elo que á ele prnndJer:» 

iDepois de outras consideraç:ões, 1pr.o1segu~a adia•itte o Jorrnial: 
'"'T·em o mi·nistro, sem duvida, fõro 1privilegiado, mas para. a sua pessoa : 

contra os s·e·us actos, quando iUegaes, h a l'OOurso nos .trlbwnaes ordi·narios·; e po1r 
quJe n<'Vo h01Vieria 1~amul1em o.ont'l'a a p1-,i'são· aàimiillui~trativa., iqu1111~clo '!ô1· c011<t'r'a~a á 
iei? 

ccNão queremos mais argumentair com a letra da reforma j·udiciaria; m·as 
desde que o .Sup·remo Tribuna1 de Jrustiça, toma,n.do ultimamente ·conhecfmen1to d·e 
uma peticão de habeas-corpus contr-a ·prisão administrativ.a, ordena,da pelo .mi'!liLS· 
tro, se julgou para i"lBo compétente, hã.o de, pelo m.enos, conceder~nos que a. dou. 
trina ê conltroversa. 'Conced[do isto, .queri!>rão ,nrJ{JM q11,e a m/1e1"pl'61fa:ç~ilo. q1Ue bit.S.Ca 
garantias ~~os tribw,,,aies, seja mat!s Uberal do que ·a que t-u.do deixa ao arbVtrilo d~ 
'Uofll miniStro, q.iie pó<k ser hoje bom, co.mo QA11Janliã ~óàe ser m<io 1 

«Quando dizemos Íllltel'pretação Uberal, de modo ne-nhum nos referimos -á d·e-
naminação do ipartido ·a.ClllllalmeTIJte no poder. Mai·s praticos do que theorLcos, :ve. 
mos que os nossos .pairtidos monarahi·cos se .chamam liberal e conservador, como 
poderiam -chamar-se da rosa branca e da rosa vermelha. Mudam os nomes, fi9am 

M oousas. N'UJm alnlir € fechar d'olhos, trams·fo.rma-se a cõr em :vodo o i;>aiz, como 
o 1i;uxavifltas muda ais d·eco-rações n'•u.m rtfüeatro. 

1•1P.or isso, 1chamem-se Iiberaes, ou conservador.es, os que casualmente se acha-
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rem no poder, sempre lamentavemos vêl-os proclamar 'Princ1p10s, como se n elles 
Uvessem de ficar perpetuamente. Lamentamol-o mais ainda pela 1ogka e cahilr,elli-
cia do espirito hluimano, do que pela im[pOr.tancta que esses· :principi-Os possam ter 
na pratica. 

l«Di'f.ficilmente acharemos res[)()sta. se n<'ls 'disserem que ao livre arbrbrio 1c 
ministro IJ)referir um ju1gamenlto do S'u-premo 'Tribunal é simip.Jes questão de gosto, 
ipoLs, se ·fôr com·posta de anc!ãos 1po1bres e carrega'dos de frumlHla a maioria do Trt. 
bmn.a.l, f8JclUmen1te fa1'â. ·preivalecer ã sua von1tade o ministro que os ameaçar de 
aposenta;doria forçada, t endo o cuidado de préviamente d·eclarar venaes, ou igno-
rantes, os que VO•tarem contra e Jl.es . :Ainda ass.im insistiremos na nos·sa opinlã,.o : 
1°, porque não po·dlem.do resguarCW,,. t'U/(]Jo, corwém acauieicw o pos8'1vei, e nem 
todos os minõstros quererão ate>rrafl' o Tmbima.l; 2°, por.que DEVEMOS DEFEINOO<n 
SElMPRE OS BONS PRINCIPIOS, NA ESPERANÇA DE QUE VIN'GAlRÃ.O UIM DIA. 

1«•El' o qu·e t!n1hamos a d·i2ler, e n•ã,o dissemos j1á hont.:om, J>ara que não nos acol· 
anassem de .procurar tnflu.\-r sobre a decisão .que o 'Tri'burnal tinha de tomar e111 

caso ·individual, e que tOJmou, negrundo '° hi::ibeC11S-oorpus, IDfül lllJegallJd,o-o, oomo pud·era 
ha'Vel-o ccm-cedidü, dleokl>rand.o-se oormpeben,Pe vara i11so-, wnioo ponto dle doutlrma 
que suste1uamos.J> (1) 

De~nder sempr.:o os 'bons prjlnc~•pios, ,na ·es•peram.ça de qrue .vtngarão um di&, 
é o que ·eu 'cuid~i voder fazer !mpunemente, h-oje, como o Dr. Luiz de Castro 
naiquelle tempo. Ma·s é -0 que não entendem os do·utore8 do s·eiwiHsmo r~ublicati.o, 
os lir\strumentos destas :impias pers.egu.igões, pasto natural do ri-d.iculo, porque não 
são ·dignos da infügruação, ad·v.ogando hoje doutrina.s, enojo $!y,gma ·sem, para ellea, 
aman!Ml., como j r§. o -é entre os contem:po•raneos, o unico r·e,Jevo da sua incapa'Ci'd-ade . 

.E.Ues in,ão olham o com.·s·elho de .rPlruuto., um escri!l)tor de •com.:odirus, mais an.tign 
ainda que o Dr. iLulz de Castr?, o qua1 ,parecLa .:oscrever · e~ect.almen.:o .para o 
theatr.o .pol~tko, qua;ndo nos rec~mmendava abste1mo-nos semipre de ipraticar uro 
dia o d·e ·que no outr o nos pudeso\lemos arrepender: 

·QiioPiài e 

Prridie, caveat, ne faoia.t quod '(ligeat postridii.e . 

xvn 
O voto do Sr. Minis tro Piza .:o Almeida. 

·Havia, no Tribunal, ao cahir dos votos, que d~negava1m o ho,biems"oorpus, a 
impressãio tragica d•e um naufragrc>, contemplado a algumas braQas da praia, sem 
esperança d·e ,salvamento, de uma gràmde calamida·de publica, ·que se consumrm-asse, 
sem rerneddo, ao<i nossos olhos, de uma sentença d€ mo·l'te silm appello, que ouvis-
semos pronunt*ar ·contra a patria, do bater lfum e.bre do mairtelo, p rega:ndo entre 
as ·quatro taJboas de um esquif.e a .:o·s:;ierança repuib1ican.a ... Quando, sub'itamente, 
fragorosa salva oo •palmas, seguida ainda por outra, apôs a admoestaçll.o do Pre-

siident€, nos d1eu o sentimento de uma invasão viole'llta da aleg·r.ia de viv.:or. ·Era 
o voto do .Sr. Piza, concedendo o ·que t od·os os· seus ·collegas tinham r e·cusado . 

il'·ara medir ·o v a lor desses applau.sos, sua eJ.oquencia, creio que posso dizer sua 
·auioridau:lie, COlllV'êm r ·ecordar, >e-OJ\10 a imprensa o aútestou n,o d1-a imm<:>diato, que 
o auditorio do Tr.ib'lma l, na;quella data, n ão ·Se .compunha de c uriosos, do p1·ofanum 
'tJUlgus, ordi.narimente agitado p pr 1mpr·essões irrcflectid.as. ,Ant es notorio é que 

ali se representava -a flôr da ·coma>et1mcia f orense : advogadO·S, juizes, desembar-
gaido,r.es, ibudo •O que m a is podia ·estremecer ·pelas deU•cacl:ezas de uma questã.o ju-
r!rl~ca, - auclitorio essen,cialrn:en'\ie 'Pr-Ofls1'ionlll, qual nunca se reunira em solem-
mdades da jus;tiça ·entre nôs. 

(•1) JO'l'lj.(l.l do Commeroio, 11 de agosto de 18í·8, a·rtigo de f undo. 
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.A;quella e:xiplOS'ão 'trwejante e repetida era, 1::'ortanto, o 'indicio mais · conclu• 
õente de que a opinião em unidade e ntre os julga;dores estava em quas.i unani-

mid3'de no pu'blico, !l'llO trLbunal do Triíl:l'llna,J. 
:Não set como traduzir o meu assombro fü:vnte daque!Ie voto. Deixem-me a 

f'ranqueza de declarar •11ue, do todos os' membr·os d'aquella casa, o un1eo, cuja 
adheeã-o nunca .me ,passou 1;··el'a me>nte, er·a S1. .Ex. 

Careço de humiJ.har-me .PU'hlica·mente 'POr esse ju.izo temerario . >Eu não co-
nheclia o Sr. •Piza e A:Lmeida senão 1pelos seus inJtimos, ,liames, de J)rocedenoia, de 
affeição, d,e serv:ços, 'C<>m -0 ·elemento paulis,ta. 1Eu fôra testemum.ha de que, llQ 
compõ,r do tribunal, sob ·O Gov·erno iProvisorio, a ·escolha de S. Ex. é .a, em qu 0 

m'<llis se apurou a vontade do •Miillhstro d.a Justiça, hoje chefe do ·f-lor:iani:smo na 
Sen:vdo. 

Nan.huma nomeação foi tã,o directamente 1pess·oal áiquel1e mefu·bro d'a dida·· 
dhra, como essa . 

!Ora, ne.srta ques,tã,o maini·f·esto é o ardor ·com que ·as influenicia.g domtnantee 
ma 1poJi.tica daquelle ·Estado aipplaudiam as medidais, contra as .q·uaes eu reque.rera 
o 11abeas-oorp1Us. 

Dil'!i•a~se que o V.1ce•Presid·ente da P.Jei,.".'ublica, na prev!sã,o de e>Ventualidade 
tavor.av.el aos .per.seguidos, .airinun1ciara ao Vi·ce-.Pres-td•ente do Senaid.o e ·aio Presi-
dente da Crumara a deliberação .ae resigm,ar o ;poder, s•i o Tribunal <JO<n·Ced·esse aios 
presos a reparaçã:o impetrada . 

.Propalava-se, ainda, .que •Os dous .c:hefes " do •Congresso >responderam a esse 
ruviso, ·d,eclaramdo nã,o acceitar a .successão' . .A!cc.rescentava-.se ·que se fiz.era ·paissar 
!Pelo espírito dos :Minl·stros do !Supremo Tribunail, oomo cabeça de Meduza, a car-· 
.1·anca 1d·e.ssa ,res1ponsabiUda1de numa situação mtlitar, em ·que a unica espada ~no1 

digitada como caipaz de reS1Poin,der !peha fOTça pub<l'ka, se .retirarfa magoada, la· 
vando as mão.~ das conseciuencias , •entregando o ·Exercito á. a cisão e o palz ás 

bayonetas. ' 
<Eu, •.::'·OI' tanto, que dissera sempre aos m eus ami.gos: wl:Tm voto .me basta 1pa.r.a. 

· a v.ictorla moral dtista ·causa», não \POdia im'll!g1!nar ·que o meu s onho se .real:isass·e 
no Sr. JPiza e Almeida. 

E aqui está. por que, sob a influencia d e uma emoção .religiosa, ·que me re-
corda vivamente a da minlla adolescencia, approximando-se, alvoroçada e , tJ:'emula1 

do alt:vr, ,para r.eceber na >primeira comruuru]lã.o o Deus .<}e meus :P\ti<S, eu me che-
guei, depotl:> da sessã,o, qurus•i 'Sem voz, ao :Sr. P:i~a e A,lmeiiia, pefündo~11he que 
me 1pennittisse 1«0 consolo •de beija;r ·a ·mão de um justo». Agora me.smo, de longe, 
acredite .S ·' .Ex. que me parece aJPproocimal-a dos la:broo, ·oom um ,pulsar do e:>· 
ração e uma ameaça -de J.3Jgr;mas represadrus, qu.e eu ·creio se .ren;ovará., sempre 
a, ,mesma, ·até •aos ultimos dias de minha vida, emquamto eu m 'e Jem•bra.r disso e 
nã,o se me tiver ap.aigado a faculdade ·de s·en:tir o bem e amai-o. 

Toda a grandeza desta causa, que ha de ainnota:r-se mi hi•st0<r,i·a do meu paiz 
eomo uma altura ·coroada de .Juz, quando a.s 1nriserfas ·(\e ihoje tiverem pa.ssad~·
mo movrmento ,que leva .para o olvido Qs restos errati-cos d'as .. 1pa:ixões dos ho'Lnen•l 
e dos fo,fortu'!l'ios dos .po.vos - >figur·ou-se-m·e humairiada naquelle hom.em modesto, 
.silencioso, e m cuja 1physionomia, suave e 1tris-te como •a:s Jendas icren:tes querem 
que fosse a do 'Salvador, .a ex>pressão da :t;mid.ez e 'd·a doçura dir-se~h1a um .dis· 
farce d.ivino da justiiça, da. inquebrantá·bilMax:le, da c·or:agem .m.oral. E éu disse 
ccnnmigo: iNeeta cr.ise de .py.gmeus, ainda nos !l'esta.m .g'jgantes. :Vend'o perder-s·• 
tudo ;peia d~stensão de to'das as mo.las IDQraies, •dentro e fóra da politi•oa, eu re• 
flecti entre mim: 1Sels 'homens desta tempera com.porirum o •a)icerce. da R®ttbl:ica . 
e salvariam a pa.tria. Passou.me pela consc:encia .como que ~a dessas ' intulções 
sU<pro.mas da .f.é, uma dessas encam ações vistveis da palavra bibli-ca, e cheguei 
a compre'hen.der ·como os mei·ecimen-tos cie um homem vu>Clessem res.gatar- as ·Cul-
1Pas de uma nação. 
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·Nri,nguam descubra nas mi1n;has 1;:>a.Ja.vras off·ensa ou desr.espeito 110 Suprem0 
Tribunal Federal. Qui·zera ·eu au.reolal~o. Mas toda. a minha v·enera~ão pela s ul\ 
·autoridade não chega a me deslumbrar a razão, a m·e secca.r a naS<:ente inti~a. 

das impressões do dever. Creio na honra dessa ma,gi1Stratura, no 'd·esinteresse !Jle& 
soai dos seus membros. Mas não 'POSSO deixar d·e reivindicar, para os m eus cli· 
entes, e direito •Ordinario \Sob as IPei~nes tyrannias, de qua!Hicar ·de injusta a. 
sentença que os feriu, desde que considero evidentemente justa a causa que .e l!os 
re:P·resenta,.m . 

Uma ,folha extra,ng-eira, que aqui se publica, o Brésil Ré111ublicaU1~, ·estudan.}I) 
a moralida!de dest a anomali_a, escreveu, juiz desapaixonado ·e calmo : <510 marechal 
c.reou ao paiz u:ma 6ituação 'indefinida, ·contraria •â. Oonstitll!ição, coTlltraria a tud" 
o que j'ã.mais• se viu e praticou nos ,palzes de governo r·e:Pre.sen1ativo. E' talvez 
esta ·situação extraordi'r:iaria, inaudita, que aterroii o 1S'W]Jrermo 'Ilr'iibwnal ín<l:uzlndo·o 
a deixar •ao Co.ng.resso o en·cargo de desenredar esta meada politico-'jul'idica». ( 1) 

Nã;o 1rudimi1'a, polis, qu·e eu ·tam'bem su]J!puz.esse 1entrever, mo [>.roced'im'l!nto do 
Supremo Tribunal, o ·l'esultado de uma hes~>tação, em presença de um perigo. Es· 
tavamos em ICL1'cmmstanic:1as taes que .o·s .wdherentes, oo fümigos, as :famii1Ia·as m'l!smae 
do'S presos, Pl'eqn:i,am àe •i1vOeress<Oll",8e pela sua Zii1Ye?1àa<l<e. A mim, quando eu nw 
:preparava, 1para r·equerer o hwbe.cns.odrpi~s, me ·procurou pessoa das •mal> ligadas a 
um delles, ponderando-me o r eceio de que essa tenta.tiva, puramente legal, v·iesse 
aggravar a .sorte dos ·affligidos, acirrando ·contra elles as iras do poder omnipotente. 
Quem srube se, para a decis·ão contraria aos meus clientes, não actuari-a mesmo no 
aJnimo d·o Tribunal um sentimento d·e mis•er i1cordia ~ara co.m eJies, u1ma seguirrda 
t enção cleman;te e ;paternal? 

V•111mos a•·nda mais longe. A base da i.n•dapend~ncia da justiça está na i naiJDO· 
V'~biU.dad.e da .mwgtstraJt·ura. ür.a

1 
,para o Supremo TrLbumal, a inamov'i'bi!i.dade 

praticam ente ·desruppareceu, :aind\t ,que subsi'Sta mos t extos legi.slativos, desdP. que, 
com a 11\Wtiificaçã.o ido <Jeu sHencio, o !Poder 1JJJx.ecurti~·o •a;ssumi·u e e~erceu a 'lllttri-
buição da apos·em1tadoria forçada contra dou.<> dos nH>mbros daquelle corpo. No li· 
h g io sobre o habeas-oo71Pus, a sentença, que o desse, teria de negar razão ao ab· 
soluJt.ismo, curja d'.acuMade de mut•Har ·a m fügis•tra>tu·ra estava cons111grada por actos 
recentes e eSltr·ondosos. Como, ,pois, 1mesrno {]'U·ernndo a.bs.trahir dos rumor.es de 
pressão mo•raJ .sobre os juízes, a que, ba ,pouco, alludi, não dam1do o menor 8JPreço 
a hreo se01·eta m11vrmivra vúlgi, -.- como c.onfli'ar sem res.erva,s na a utonomia de um 
T.ribunal posto ·assi•m nias mãos ~o Exe.cutiv·o, ameagrudo pela espada da dliictrudura, 
ai.Ilda fresca dwqueHes d~u.s g·oli;'i:>s na toga,? 

·E, depois, nã.o ouvimos nõs, nos proprtO·s debates do TriJbunal, a .prova de 
que essa veneravel cor.pDração se ·preoccurpava, talvez dem:ais., ·com a sorte reser· 
vada â. sua sentença .pelo amor proprio do Governo ? Appel!o para todos os ouvin· 
t es daqu.ella sessão. A:lli s·e disse, sem rodeios, •q'lla,si com·o ul1.tlmo argumento: 
"'Dado que ,pudessemos ·conced·er o .habeaJS•a-011pus, de que força disporiamos, 
pa ra obl'igwr o Governo <a r espe<i>bal-o?» IA. v.erdade desta Clircumsta:IJJcfa é incontes-
tav~J . Todo o auditorio lt ju1rar.ia. E bas.ta ella, l)a:ra mostrar que a obsessão da 
força viol enta, .i·rresponsav.el, todo-poderosa en1fraquecia .a acção do '.r,ribunal, des-
vr,am1do-~ do seu norte. 

A não ser isso, que lmpo·rta,va a possibilidaJde ev•entual .da r eb elilfa do ExecuH. 
vo ao a:cto da JustLça ? A ·Côrte •Suprema, nos Estados Unidos, .não vacillou em pro-
ferir, no anno de 1830, a s ua ·celebr.e sentença no caso dos índios Oherokees, não 
obstante a opposição da Presid:encia da Republica, ·então ·entregu e ·â, mão ferr ea 
d.e Jackson . O Es ta:do da Geor~ia recusarã obed·ecer, e o chef.e ·do Poder Efx~ 
cutivo Fed·eral negou-se formaJ.I;nemte a rupoiar a e~ecução do julgado. ·«:Não ha 
remed!o pa;r.a este estado de cousa,s», escr·evia desa,coroçoa d·o, JOHN QurNCY 

(1) Le B11é8il Répiiblioaini, 27 abril 1893 . 
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ADAM:S, no seu D'i!O!Y'io. (,1) «Não lha, po.1,q1ue •CI IGo·vierno Idos ·Estado§ 1Un1dos es~â. 

conlulaido com ·O da Georgia. . . Outros Estados imita.rãa este eJGemplo. . . A 
Umião a<lhá-se no mais imm~nente perigo de dis•so·lver-.se, ,pelo ·anti-g-o v.icio na.ti.vo 
âs 0001federações, a diS'cor.dia entre oo seus m·embroo.» Perdeu, po·l'ém, a lgwma 
oure o prestLgio do Tribunal com esse cheque da fo·rça, •in,'f!igido â sua autori-
ade ? .Ao contrario, perdida est ar.ia ella se o Tri.bunal não tivesse a en ergia de 

@<ror fé.na do imp.erio rdo iEJxecwUvo. 
A au•toridaide da Justiça é ·mo11a.1, e s us·tenJt:a.-se •pela mm·alri·dade :d·as suas 

decis<í-es . O i:;>ode.r não a enfraquece, de·sattenden1clo-a; enf.ra.qu·ece-a, dobrailldo-a. 
A maigest rude doo• tribunaes russenta na estima publli-ca; e esta é· tan:to maior, 
éiuanto mais atrevida fôr a insolencia o·ill'icial, que lh·es desobedecer, e mais ada-

. m•a;nooa a imfüeX:ibiJ.idad•e r<J:eHes [penamte e1la . De um lado -0 ,Presidente, com o 
E xer cito; elo outro, a magistratura, com a Consti tuição; e esta •potencia inerme 
rpód a mais que .todas as armas dll!q•uetla. Quando a ·Justiça 1d1spõe . dJe m enos ele-
mentoo mater.iaes d·e obediencia, rpara se fmpôr, q·ua.ndo eHa se .vê s'olitaria entre a 
soci~dade degradada e o Governo i.nsurgido, precisamente .então é qu.e ella ê mal.~ 
sublime e mia:vs nedessaria. O ju,iz, que· não comprehender !l!SSim, em crises taes, a 
vocação do seu mandato, que .não se ,gen;!.ir mais• forte, quamdo lfôr m ais fraco, e 
q·ue nessa fr!l!q ueza do direi.to despr.ezad-0 .não soube.r a;ohar 3>S vl·brações da sua 
~orça sag,rwda, fará politioa, in s.pir-a.d•o ta!Jv.ez mos mov·eis do m l!Jls alto e desin-
l!er€6Sado paitrri·a.ttsmç , - .faná po ti1ica; mas não exerce 'justiça. 

·Aca'to as ~·n.tenções do venera-nela 'l.'ribunal, e não ten,tarei dev-!l!ssal-as. Não 
j ulgo desconsid erai-o, ·porém, aventurwnclo a ·hypothese de ·qc1e sérias app'.teh <J!nsões 
<1e -ordem i:;>·UJbHca lhe 'tivessem BJbalaido o espírito, vactllante em.tre os ,a.ireitos da 
!iberdalde individual e as ex1.gencia•s da salefàç·ão do Esta.do. Mas mão temo érrar 
cleplommdo o erl'o, que sa.crlfic ou a libeI1d·ade, de\x·ando o Esrtaid.o exposto . ao 
malior dos J}erigos: o do arbitri!o .político sem o correctivo da jus·tiça, que o . li-
wita a tê nas monarohias BJbsolwtas. 

IA1.nda bem, .graças· ao .Sr. Pdza e Almeida, que es·s·a iittitude não foi uniso.na . 
.T1isbM:W:!. tenax, o ·carructer do itlustre paulista, a maio.r g loria co·!lJtemporamea de 
HUa . terra, fe~to exclusíva.mente do amor do -Oireito, como uma .Ja,mi·na ~nteirlça 
fumlilda <le um só jacto ness e metal da consciencia, que se 1lez pa.ra receber o raio, 
nã-0 enxer.g11. senão o compromisso da sua maig.istratura, destinal'la, segundo 1STORY, 
"'ª r.est1tuir as operações comjun.ctas dos o.utros dous poderes, ,pro;tegendo os cida.-
dã c,s C-Olll>bra o sseus ~1cto s i!DJconstitu:ciGnaes, fa.rrtui!tos, ou medita.dos . >> ( 2) iEJ, 
conformando~se com este s·entir, o precLa·ro juiz acertou de ser, ao mesmo ten~vo, 
o mais c la1·i·v,ilde nite dos ·esbaidii stas, pois, no ax:ioma d e BURKE, «o maior dos mo-
dei-nos», a Ju.9úiça é o 1un1oo pri,ndJ}iO permanente de 1o·da a vol<it1ea ina sociel(lJwd(l 
d vi'l , e q,ua l•quer desv.i,o dieJ.la, s ejam quaes forem as icircumsrtan oias, de;ve ser-noo 
seanrprie s uspei•to como n egação •de rtoda a IPO·li.t1ca. ( 3) 

rSingularidll>de no:tav·e! que .S. Paulo, a es•cola mais asp.era do :par.t~dismo nm·-
lit ll>nte e o mer·crudo mais activo a.a transacção polLt ·ica entre inós, •seja tambe.m o 
berço do typ0 mais completo de julgador, que já se assignaJo·u em nossa his toria. 
E, a meu ver, a producção dest e modelo, já clas-sico, das virtudes da Justiça, 

holll'a elle só 1n1'>i•nita.mente m~üs aquelte opulento vivetro das forga.s do trrubaliho 
entre nós do que :t.oclos· os s eu s .homens ,poU.ücos· reumidos, Eu n ã o levanto ao 
Sr. ~Piza e A1me1d.a um panegyrico ; por.que todos os pànegyvtcos estão ab·a.ixo 
do valor :rea:l d•e um Ulomem :aa sua •ooPecie, icoimo eilemento ·revif.ica:dor, como 
nucleo de I'ecompo·sicão moral no organ'i.smo de u.ma soei.ada.de que se estiola, e 

(,1) JJiwry V.IH, 26·2 - •V. W~Houg.h1by: The Sú,p?"emie .Court, p. 94, 111, 112. 
(,2) S1:-0ry: Mi'lisoellanecYus w1'i1J1lng;• (Boston, 1852), p. 630. 
( a)· Burke : Ro,flleo.tvoiis on •fJI~ RJevelMwn in Frwi1<c13: '<<-Jusrtice is itself the 

grea.t t;'1:an.ding poH,cy of civtl.J society; and a:ny depaiiture from i,t, under any eir-
cums ta.nces lies under bhe susplcion of beeing n-0 poJi.cy a t all.• 
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perece, á mom.gua de ju&tiça e càraoter, á mi·ngua de cornvicções, de enthusiasmo 
e de ·sa,cri<filcio por ellaEL 

Ha, ma escala dos typos judicLarios, uma longa sél'ie de grá-oo, desde aquelle 
membro do Conselho de Swn.gue, estalYe.lecido em Bru:xiella·s ,pelu Duque d',AIJba, 
eob FeliP!;:'e II, um trLbunal aua;as sentença.s eram h ecatombes de ,populaçõoo in· 
teiras, desde ®quelle 1c0J1selhei11»0 •desse 'Tir<ibunaJ, q1u1e dior.nütav;a a s~sta nas s~
sões, e, quando, com o cotovello, o desperta<vaan, pa.ra dar o seu voto, res·porulia , 
esfres-a.ndo os o"1hos com a ma.nga: "'.Ad pat>lb'11.Lum ! ad paM!bu/tUm !» até aquelle 
j'uiz r epulblicamo do Estado de V evmo!OJt, qUe respondia a um s•enhor de escrav·os: 
•Mostrai-me o titulo, pelo ·qual o Oimintpo•tente vos deu a proprie.dooe deste homem, 
e eu vol-o entregareiu> O Sr. Piza e Almeida ~ertence á esti:rpe do m a,g.l&tr@êlo 
obscuro e immortal, de cuja ·bocca a historia recoliheu es.ta;s palavras vara honra1 do 
g'Emero humano. · / 

:E~trahi.ndo aos annaea legislatri.vos do Im•p.erio os argumentos mais preciosos, 
e mostrand·o ao Tr~bunal, •no seu proprio regimento, (1) a consagração expressa 
do hGJbeas-cot1pUs i•equerido ;;:>ar ·mÍlm, o mÍ!n~stro drv·er,gente fundamentou o seu 
voto c.o.rn uma severidad.e maita'1•emaiti•ca e uma singeleza lapiid.ar. Quem ·o lêr, 
recua.t'á horro·risacdo a nte essa jurisprudenoia nova, r epudiada atê pela mais rea.c-

CdonaT!a 1"~,gl.&mção -O.a m-0.na11ch1a, e aCLm1.rará a s imipI!oMaide moagka de uma Í!lltel· 
li@encia recta ;puJ;verisando .essas doutrinas odiosas, cUJjo resulta.do seria o a;nni· 
quÍ·lamernt:o da veJ1ha e eterna Jei jur~di~a. protectora da liberdad·e, seg>undo a qual 
as derogações ao direito c ommum se e ntendem sempre •limitat ivamente. Qiice ievcs 
oommunes <J,erog.amt, srbrbdté m~erpiiietantur. RepuJ:x]JJ,ca;no ás <1ireitas, de ma.is a 
mai•S, .S. Ex. não admitte que theorfas espurias, fiJ,has do <Congresso L!leg itimo 
enlboo o .rep.ubli.canismo e a ca'lldMhagem, adqrui11a;m asseruto reconhec~do ,n.a fami-
Ua dais tnstitulições livres: Quii ex dam11uato co~tu n<J:llown.twr irvter liberas non 
oc»~tantwr. 1 

A modesrt:ia, em que se occu•/ta o Sr. J>iza e A~m.eida., como a ·cortex rugosa 
em que o cedro envolve a s·ua ip.cornupti'bilidade e o seu aroma, pôde escondei-o 
aos nossos ol•h:os, mas 1não o ha de e.scond·er a:o nosso reconhecimento. Desconhe-
cido a.1nda :J:J.-0ntem •á madonia dJa Nação., S. •E.x. 1revielou-se liru.taintaneameIJJte como 
um•a ·emin·encia Mstul"toa. Q car.go '<'lescobr,i,u o 1hom<:!m : m~QlgfiBtt·atUB in<.Uoa,t virnm. 
Como aqu·elle personagem <le Sha~espeare, ·ca;>az de r econhecer ao proprto de-
m-O'llio o seu direito· ( 2), o insigne .brasileiro j1á não é ipara nós uma cJpiniã() : é 
uma escola; já não ié ·uma lndividuaJi.dade: é a propria Justiça . 

.Sua •presença embalsama o ~pribunal, a que pertence, e r edime as nod-0as d-0 
s~m tempo. N-0 meio de verdadeii;os .r.epubH1camos, a sua imagem entra na familia , 
de todos, d·e cada lar se evoliLI1á ,por elle .uma b·enção, e cada um do-s nossos fi-
lhos o apontat:1á ·como '1.lm ;;:>atri.archa. 

XVIII 

Outras lições da •inup,rensa. ·conser\T'lldo· 
'1'11, • em 18'83, aos . jurisconeultos r epubl;ica-

, nos. 

ICar.eço d·e retroceder ilwje ao objecto, ·com .que me o:CJcupei ,ante-hontem, 
par.a -r..eunh· ai·nda rulguns d•ad·O'S Mstori•cos sobre a attitude da .opi•n1ão 1mblii0a, 

(1) Re[}lm1ento !?~terno do Supremo T,r~bunai Fooeral, art. 65, § 3°: «IÜ Tri-
bimal se dedaraiiá. in.oompeteiite para conoed.er a ordem . .. ee a coacção .Prooed<! t 
de a'lltoridade mHitar, no •exercicio U' riv:tt i'V'O de .suas attri1buições· co'Dit ra outro mi · 
J.itar, ou cidadão sujeito ao regirpen militar (decreto m. 848 de 11 de outubro de 
1890, art. 47) ou tratar-se de medi<da de repr·e.SSão wut-0rizai'la pelo art. 80 !la 
Oonst-iituição, emqua·nto perdurar o estado de ai•tfo.»; 

( 2) ·S•halkies·peare: H'/3?Vry IV, p. I, a I, se. 2. 
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rep'l'esentai<'ht 1pela ·iJlllprensa malis iomsusr>eita na questão do habeas1oorpus em 
rprdsões da com.petencia pr.w.ativa do !Governo. 

~imos a posição ·do Jornal <lo C01111mermo ·em 18"7.8 . .C~nco annos após esse, 
atnda ·o grande or.gão não lev.anta'l'a miLo dCYS princi•pios .pel<Js quaes se ·batera 
com a energú.a a ·que assistimos. 

Jfoje me !imitarei a reproduzir o •editorial desse periodico em 24 de outubro 
de 188'3. 

EH-o: 
·<«Pub'l<ÍJOámas hontem em ·sua Lnte!l'l'a o •av.iso do ·d~a .an<terio'l' em qrue o Sr. 

Ministro dii. J .ustiça, •á vista da imperia,J e immedimta reso.Jução de ·13 do corrente, 
tom31da sobre cons·u·lta das secções de justiça e :f)azenda do cons-e1ho d<e ;Estado 
declarou que ·O ·r.ecurso de ·habeas-oorpits já PO'l' <Soo natureza, j,á rpe1as eX:p.re!>Sas 
dispoS!ições do art. 340, 'ª'º .Cod-lgo do •P.ro.c. ·CFiminal ·e art, 18 da, 1Lei n. •2.033, 
de •20 de 1Setemlbiro de 187.1, é adm}ssiv(l! •Contra .q:uaJLquer prisão ou constrangi-
mento i.Ueg;al, sei.ia quail d'õr 10 mativo q:ue ·OS d eter>mâ·ne e qualquer que seja R 
autor·idàde d·e que d·imanem, sa•lvo •as •excepções IPTev.i·stas mo ' ótad·q; art. ·18, 
entre as q:u-aes se não comprehende .a rpTisão iadimlinistrativa dec.retadà. con1:ra os 
responsaveüi da Faz.enda, .na fórma ·do·s atits . .2° e 4-<> do •Decr. :n. 667, de ·5 de 
dezembro de 1S4·9, que aliás ·nada dispõz com refer•encia ao 1r:eourso extraor,dina-
rio e especial do }V(JJbeM- oo•rrpws. 

«Pelo seu vaJUor j•uri'd~co, e poa· oircu1mstancias que •recor.a;a:remos mer.ece ser 
posta em Televo esta tmportan.te dcliiberaÇão que, •fazenido cessar ,ÍnJustificavel 
fluctuaçã-0 da hermeneut1ca, .res.taU"ra no seu p edJestaL a 1iher>ai1 dorutrina da , 
[el de 187·1 ·que, !felizmente, eruccmtrou •sempre nos tribunaes sulper>iores da hLe-
rarcMa judiciaria resistencia serena, mas druquebiranttwell á:s tentativas com .que 
o Poder Executivo •buscou ex;iJnôr •do Teg·~men do habeas-.001-pus as prisões deore-
tadas 'ª titulo :compulso.rio por via adJmd,nlstrativ.a . 

«<Assim ,como, 1se o contrario lfôra 1a;g·ora resol:vido, aicudiiriamo·s ai reatar a 
defeza que ·esforçadamente S'USten,támos em 111817·8, e lá qual! tivemos •a;iuda de t .or-
nar nos dous annos ·posterior.es, ~usto •é testemunhar ·lliO Sr. ·IMfotlstr.o ·da Justiça 
o a;lto apPeço .em que temos, e rea1J.mente merece, a sua d·ecisíLo. 

«,Alguns dos nossos leitores niLo •terão esquectdo que em ·1878, ·lla adminis-
traçã•o do Gabinete de 5 de Ja:n.eir.o, o Mini•sterio da F a zenda. ordenoru ao Pro-
curaidor da :Oorô.a suscJtasse conf!Lcto de jurisd-icção a proposlto d:e 7Pwbe1Ds•co:r-
P1b8 requeri.'do nesta <Cô.rte ·por um o:eSJponsavel ·&e dinheiros •publicos, preso ipor 
via .adm·inistraitiva . '.Fizemos e ntão ·o •que 1deviamos a 1Prol .aas garrunüas indi•vl-
diuaes, sustentando a · competencia do poder j·udi<cial Jl)ara ·conhecer -do pedido, 
e, amós •incid·ente que não podedaimos ·recordar sem -desgosto, vi•mos a foJ.ha df-
;fi-cj.aJJ, essa rrnesma onde hoje brHha a •consp.ioua decisão de 22 do ·corr·El'llte, .to· 
mar•Se de ·COlera contra a 1 ~ro1prensa e a ma.gistratur a, accusando-as de per>Ver-
terem a interpretação d·e leis 1para •31pe1~feiçoarem-n'as o exagerado JiberaJ.ism.o, 
perturbador das .garantias do :Disco, anarcMco e antinomi•co CO)ll .fodo o direito 
vehho e novo. 

1<~Mezes d·epois <la 1prdlongada ddscussão., ent que tivemos de •porfiar com 
erudição des·entMnhada de ordens .e arestas empoeirados pelo •tempo, nova ten-
tativa do 'Poder Executivo .chamou-nos 1á arena e o T.r!•bu.nal da 'Relação -da 
Côr.te deu-nos •COUJJp.Jeta razão, ·resdlvendo por unanimidade de votos •conheceT 
c1e hiabeas-oorpus .requ.eri·do .contra pr.isão d'ecvetada !Pelo Ministro <}a Fazenda, 

e isto a despeito a.e outro esteril conflicto J.evantado nessa occasião :Pelo iPro-
cura,dor da <Corô.a. A·pplaudind·o esta disc·ussão ·diztamos : 

«Acima dt; quantas razões andem es•co,gi.tadas pa,ra justificar o 1Privilegio 
que o :fisco se arro,ga, está a lei, se a lei 1é clara, se é :tenm1;nante, se nãio 
diá •Jogar á -duvida. Mas os 'Votos .aos tribunaes são mu.davei-s e a ·umi.nimid·rude 
de hoje pôde tornar-fite mfa1oria amanihã. · Tão @rave ponto de direito. niLo 'aeve 
ticar exposto á incerteza. A .questão sómen'te não chegou ag~ra á ·extremid.ade 
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<le ser !forçado o Poder Executiivo a o[ppôr-se á so'lltura .d.o paiciente pela 'cir· 
cumstanci•a eventua1 ·de não haver o tri!bunal reconhecido a i!leg·a:Jid•ade da pri-
são. Mas ama.ru!lã caso pôde occorrer em 1que se dê <0 >Contrari:o. E' o· que 
des~jarrnos se aca.u1:ele ·peloo meioo que o direito aconselha, resa;lvando-se para 
todo o sempre a Hbera1 doutrina da lei de 118'711, que 1:em ainda em uma das 
casas do ,Parlamento 'ª maiioria •que ·em •boa hora a 1d;ec•retou." 

«Ainda depois, no Gabinete •Sarai<va, tend·o o M·inistro ·da Justiça, Sr. 
Conselheiro •Souza Dantas, declaraido improced·ente o conflicto suscibado a pro-
a:>osi to <le nova prisã·o administl'ati:va, tivemos occasião ·de esc;r.ev.er ;que, se bl 
decisão 'llão e ra dada para caso particular , -mas i·esgatava a boa 'doutrina, 

desemmaranha·nd·o-a de ·especiosas d•uvid·as, tinha o ministro ligado o s;iu nome 
a r ei·vindicação de ipreciosa ga1'antia individu al. 

"'(Pr.oposta, entretanto, â IOaimaira ·dos lDeputrudos uma indicação para que 
se app!icasse ao caso •interpretação authentica, observMDos : «Quanto a nós 
a lei é ba;st:mtemente .clara, não .necessita interpret ação. O !Poder Leghilativo 
ipode1'á irevogar a lei, ma.s não aiter.a!l-a a pretexto d·e a ~nter.pretar . » <A ;n-
<ilicação não teive anda:men1:o. 

K<F;;lfamente a questão ach ou agora so l'llção ·dlara e positiva no vo to una· 
nime de d uas secções do IConsel•ho d>e IEJstado e 1110 escl<areciclo cri terio do Sr. 
Ministro da J •ustiça, 

ic Tanto t empo lutâ,inos por ver -restaurada a sã doutrina, tão acremente 
1fo.mos •censurados .por clafend.er theoria anarchi-ca e comproonettedora dos· in-
teresses do fisco, oque v.êJ-a agora ·preconisada com a <fórma rtmperahva de 
üruperial reso1Lução ê pa.ra n,ós, e de.v1e de ser ps.ra todos os aoni,gos da Hiber-
dade motivo d·e htbilo. '\..os defensores elo prwfüegio fiscal, que .com tamanho 

21rdor nos mebtiam ao resto 1antiquadas ()ll'd·ens ·expefüdais no domínio .ele caduca 
liegislaç'iio, lembraremos hoje q·uão .pouco merecíamos a sobranceria da jur·is-
prudencia olfficia,J. » 1 

1No ·dia seguinte o J31'asil 1f.olJha do Parbido !Conservador e diri•gida então; 
s:e me não .engano, 'Pelo ConseJiheiro ,IJ3.elisario, v inha ren . .,1er a sua. homenaigeill 
li mesma victoria consütucfonall, ·relembra'l!d·o 'Coono 'brazão os ,5.eus .esforços 
pclJa ca;usa, .qu.e ·aicabaiva de receber ·consagração clefin'ti•va na consulta d'o 
Consellho ele Estado e 'lia resdlução de S ua Magestad·e . 

Transcr.everei .a:lguns topicqs <l•o pu'boicista ·conservador. 
1«1Não nos ·Preoccuparem.os das preced·encia·s e g"lori·as q,ue possam adv.fr 

para a imprensa conservadora, quando ernmgica.mente co"Tlbateu contra o con-
<fli<C.to ruidosamente mandado J.ev·antar com o Supremo ITrilbunal ele Justiça p01o 
IM:funistro da .F1azenda, de ·5 de Janeiro , po.r occasião de ,n.onhecer a,quelle tribu-
na!I d1e •uma ordem de haJbeas··CCkr'}1lis, ômpetrada pelo ex'-thesour~iro das "ºte-
rias da Côrte. O Dicuri o ãa Tarcle, então 1·edigido .taro.b em por mm dos nalssos 
actuaes co l!egaa, fez a maos 1:ena;z op:posição lás medidas viol!entas com que o 
libera!lismo regenerad·or ·inv.es.ti:j. contra ·a 1N'berdade individ·ual1 e suas garan-
tias, Se O'lltro orgão •COntri•buiu para <1Ue a boa. ca;usa por 'fim 'f:riUJmpha:sse, 
não ·deve ser dsso mot ivo para que se eli•minem alheios eS>fot-çoo1 desprendidos 
no 1Itloomo sentido e Nisan.do os mesmos resulJtados . . , 

'"º 1Supremo· ·Tril>unrul de J!ustiça, :voré.m, ·não .ell'teve pella .jn timativa que 
•lhe dfri·l5'iu 'º ·Proourador da .Corôa, em obediencia áqu•eHa o>'ãem iltegal, e pôz 
no officio respectivo este despaicho: 

1«Não .estand-o ·O facto a •qu;; se refere ·este O'H1·cio <:omprehendido no 
art . 24 do tReguJ. 'li . 12.2, de fevereiro de 1'34·2, não t em Jogar a exigenc·ia 
constante do mesmo oMi.cio. >> 

•«!Por esta >f6rma o 1S.u:vrerp:o 'T1,i.JJ.unal !DlaJntev·e a competencia 1d>os t ribu-
n·aes Judiciari.os, porquanto é ~a;bi.do que cm ,1881, tendO' ·um ,c0tUector da 'fa-
zenda r.equerido foaJbe1w•coranis •fi. Relação da Bahia, ·esta •l/l1'o •concedeu; a RB· 
laçífo da IC'ôrte co1ncedeu tgual1 ordem a favor de um .recr.uta; e nunca, ·apezar 
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dos avisos de 2·9 ·de dezembro de l ,g,51 · e de 17 de .jurho de 1855, q•ue se 
preoiccupavam tanto de resguar.dar os privilegios d·a autoridai<'le aidministrativa, 
nunca, Te.petimos, o IPod.er Judiciari0 deixou de co,b1·ir com a égide do art . 340 
do Codigo do Processo. o cidad·ão . opprüni.do, qualquer que ifosse o poder ex-
orbitante e comairesso1· . 

<<>Posteriormente, o C'o·nselheiro 'Damtas, IMini.stro da .J'l\stiça, do Gabinete 
de . 2.S de março, restitu.io a<J IPO'der Judiciario sua ampla e "legal esphera de 
acçã<J, deCllarallldo .jm;proceden.te ·certo coruflicto ipO!' virtude de !Uma prisâ<J ad-
ministra tilVa. 

«®r·a mais ·uma e liminação cio Minlsterfo. ·d·e 5 de janeiro, ao qual <J .Sr. 
Dantas, tl)or ul·timo, não via ccnn bons olhos, uma lição de lLberaJJ.ismo ao Sr. 
Si'lveira !Martins, e a mais fol'mal eondemnação â fraqueza com que o Sr . iLa-
fayette tra:n,sigira numa qJestão de prindpios. » 

Em 'presença destes factos vodemos deixar arguciar â vontad·e a ·chi1oana 
offici.al. Aind.a não· houve crime da prepotenci'a d<Js· gO.V·ernos, ·q·u·e não encon-
trasse justificadores. 1E' sempre ·sob a .1lllV<J•cação da 'lega.lida.de que a );ei se 
viola, e se 1persegu e a innocencia sob as m·ais detestaveis ty1'!Lnni<B.s. O assas-
s1mo im:perial de lRatcHfif, íl\í{)trowitch ·e S•Hv;a Lou!'eiro, em .1825, nã,o Jfoi 
praiticado .por o:ridem osternsiv;a d'o cr-ei, mas por 1acc6rdão do tribunal ·competente. 
E, emq'l.lanto o 1commandante do bri.gue Constiltu'ição ou 111forte escr.ev1a nas 

pa-redes do orato1tlo: c<iMorr.o pela ·causa do tBrasil», a sentença ·que se apregoa'l(a 
aielas ruas o mandava ·enforcar em nome da justiça cmno rêo da mais alta 
~e'lonia . 

IJ:í. então as decisões judiciarias .primavam pela concisão e clareza, de que 
se gabam as modern,as. Mas parece que ·os seus signatarioo confiavaim mais 
na evidencia da sua justiça; :por.que, a esse tem.po, ainda ·os ju!zes não conside-
r!llvam n{)Cessari<J :vir esgrimir subtHezas· na imprens·a, .com os .ad1v-0gados das 
vicUmas . Estas .gozavam, ao m enos, a ·vantage<m da ultima palavra da ques-

tão . . Era .um .privil'egio dos '.sacr.i1'i:cados, _religiosamente respeitado .pelos agen-
t es do despotismo. 

XIX 

, \ 1pohtica <lo estado de s'itio. 

A jurisprudenci-a assentada ,pe1lo estado de sitio e pelas apologias dos seus 
advoga<los, mais odi<Jsas do que elle, nesta pretenção de eonverter a historia 
de l\lma aventura ·criminosa ·em ber90 de ·uma theoria .po.Jitica, ·estabe1eceu na 

opitnião publica a certeza de que a Constituição re.publi:cana ê a:penas· a bainha 
da e&'!>ada .a.e um soldado. 

[Meneado sob esse envoJucro roto e aspero de incrustações de falsas joias 
constitucionaes, o gilad.io do dkta,clor vai levando a contusões violentas .este re-
ha'n.ho de ·carneiros, em 1cujas· ancas magras .não vale a pena 1gastar o fio da la-
mina. IE .aqui está .por que, no <l')lisodio deste crtme, .ha menos golpes de arma 
branca do que ma tadurais m.<ais ·OU menos sang>uinolentas, .ecc'hymoses mais üU 
menos roxeadas. tAq ui es-tlâ. ainda, ,por 1que os ferimentos dolorosos, que escor-
cham a 1pelle á superf ície, determinando ·l'esões interiore~. por on'de a vida se 
arruina para sem:pre, t en·tam remediar-se com o sal ·e vinagre dessas aicerbt).S 
irrisõcs, moraes ·e juricUca.s, dHuidas ·nas .a,rengas dos 'casulstas da füctadura. 

iO estado· ·àoe sitio ,foi a ex·pressão pratica, a fó:rimula activa do ;program· 
ma enu.nciado p elo Yice.,P.resiid•ente da Repuiblica nos pr.imeiros di:a;s do seu 
Governo, quando suppõz annu•J:l!lir moralmente a O'.l)posição, .aecJ.ara'lldo esta.r 

de guarda ao thesouro• contra el<la. ·Essa injuria, de·sti:nada · rpelo Marechal aos 
seus adversarios, ·estalou em cheio ·nas fa.·ces do .paiz. <A terra onde •um G<>-
'vernQ· ,qua'lq,uer, 1por sobrehumanas que sejam as S·uas virtudes; não pôde en-
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contrar an taigonistas senão entre os sal t eadores do· erario, deve ser um pro-
l-0ngamento soci·al dos Abruzzos. A esbofe1ewda pela .phrase insultu-0sa do 
General não foi, •pois, a opposição: foi a nação. Com a nossa ,philosophia s er-
vil nós nos contentJft,mos ·de encolher os Jiombros ae> .coice d'armas da di·ctaduni,, 
que, noutra •quaJ<quer 1parte d'Ú' mundo, teria .Je.vantado '1.Ulna tempestade naciD-
nal contra o wggresse>r. Todos os po.vos :J,ivres consideraim a .opposição como 
i nstit'11içifo de governo . A corôa in.g.Jeza. .designa-a .como a opposição de 'Sua 
magestacle. Onde não pôde havei-a é no batafüão, na companhia ou no regi-
mento. O sargento, como o generaJ, não· :pôde tolera1-a. Seria er.r<C> de ~rtclo 

no s<>bernno militar que nos •governa, descuidar-se deste rudimen to do seu 
papel. 

Com a suspensão de garantias promulgada a 10 de abril, 'º ·Senhor da 
iRepub!Lca i-eduzio a facto o seu 1emma. Cumpria atalhar o üesenvolvimento da 
opposição no iCongresso, prevenindo a , possibilidade hnminente de víll-a con-
vertida ·em mai·oria. A ·um r.evez d·e chanfaJ.ho, ma'i dissimulado em acto consti-
tuci.onal., ficou ·satisfeito esse desideratll!ID . 

A Constituição di•fficu1tara esse recurso com ex·igencias sevems, suJei-
tando o estado d·e sitio á cJ<p.usuta de ·cmnmoções cap·azes d e :pôr em <peri.go a 
Republd:ca e a Partria. O !General não hesitou . . E ra. preciso transf.ot•mar a consti-
tuição e:m um e mbrulho dHacerado da vonta,de de um <home•m. Embora! .Pró-
clam<>u-se afoltamente -0 estado de s itio diante de um •C'hinfrim poJ.i.cial, càracte· 
Tisa'do por uma conduração de secretas, co•m a unusica mi.Jitar á :I'rente . N.ão 

· tin'ha o menor receio •() dktador quan·to á segurança ·ela iPatria, á segura.nça da 
'.R<JpUJblica, :ã sua :pr<>pria segurança pessoa,!. E' êJilc m .esm-0 quem o ·Co.rllfessa, na 

m e.nsagem presMencial de 12 de mai-0. «Esperei -0s anarch istas», d.iz eUe, «dis-
posto a .agir, iste> é, a cumprir o m eu dever, t endo maw wma veP.: veri['ioaoo, g:io1· 
es.3a -0ocasião qMe 1vo aí[)oio ·li1o pov.o ·e nci fi1·meza :eia lclisof1.1U;n,a da forrg.a publ'i().(i 
estava.,, as niaAs solidas gcircintias, d e quie v ·odici dti{!'JJÔr o GClVerno, vara man-

ter a 07'clem. >> >Oom a :poliicia, qom a população, .com o !Exercito, firmes ao lado 
do Governo, claro ·é que a situação estava a infin>ita distan·cia da hy.pothese 
constituciona l. A anarcbia em t aes circumstancias seria uma tolice . Era o 
caso, •quando muito, de iprend·er .arrua.dores , ou deso1•deiros . Pois é isto -0 que 
se transformou em ·caso de estwdo de sitio ! A rConshtuição lficou nas es·poras 
do General. .Mas o General consummo1u• a sua .política: 'reduzir •á 1mpote nc ia a 
opposição ·legislativa, e dar, contra ·futuras rve le>dadcs ·d·e resistencia le gal, 
·uma .Jição, que se vincasse, em sulcos indel·eveis, na m emoria. dos descontentes. 

'A Constituição não autpriza, nem podia autori·zar o Executiv.o a :punir cr i-
minosos . Facultava-'l:Iw méram~nte d•esa1,mai· os agen tes da desordem, e a r-
redai-os do theatre> d e!J.l a, mediante ;provid·encias· apenas de renio.Ção. O '.Presi" 
dente da Republica a;vocou a s i, ex·plicita e soJ.enmemen te, o poder p enal . 

A Constituição 1permittia-lhe 'd'este1•r[1A·. E11e não desterrou: deg1·edou. A 
0 "nstlt uição qui·z sLmplesme.nte afastar o :indivLduo suspeito do seu meio ha-
bitua l, do a.mbiente das· suas relações, onde se poderia exercer efficazrnente a 
sua a,cti'vidade •Criminosa. A dictadura do Itamara:ty não se contentou d essa 
c-0mminaçã·o, j á ,grave . Impôz aos seus desa'llf ectos o exilio localisado, a immo-
•bilisação e m presidios mHitare;s. 

[E ' o d egredo, e o ·degredo a,ggravad.o. Quão differente o exemplo dos Esta dos 
Unidos! ·Alli, dos ·prisioneiros da g uerra civ!J, c<nenlhum foi sériamente mal tra t a dfr, 
nenhum, sobretudo, correu risco de vida.>> (.1) Lincoln ·ex·pi rava, na plenitude da 
sua victoria, ti.s mãos de um v ingador da :c·ausa anniquilacla ;· e ninguem 1fallou 
em leis de excepção, em ruggqi.'vações de pena;tidade, ·em alterações de j.uris-
d.icção, em. medidas de segurança geral, nessas viol•encias, n essas extremida· 

(1) MontaLembert: La v ·icioire dii No1·d, •P . 41. 
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des, a que os cri'llles .politicos sóem servir de moti:v.o, ou pretext.o. «Não co-
nJi eee a democra-cia amerocana esses panicos, nem esses furores. Um malvaJdo 
assassinar~, de jimproviso, no meio de uma •festa, o iOhefe do Estado, o homem 
que attrah~a todos os o lhares, de>minava -todos os carações, asser.enava todos os 
sobr€1Saltos. !Mas nem •a consternação nem a indig·nação tonteam a cabeça a 
esse povo realmente .grande . .No dia seguinte ao attentado, como na vespera, 
'haJve is de vêl-C> senhor d·e si mesmo ·e do seu destino : nenhuma •lei se transgride, 
ou modifica, nenhum !I)eriodico se supprime, ou slis·pende: medidas violentas ou 
ex.cepcionaes ;n•ão vêm perturba r .o curso r~ulair e natu·ral da sociedade.» ( 1) 
No mais a·cceso da g uerra, em 18.6'2, quando 'ª paixã.o conflagrava os animos, 
e od evia inclinai-os á dureza, o Congresso r eformava :benignamente ·a ·~ei ·crimi-
na l, admittindo a :prisão e a mUilta C-O'mo .penas de traiçã.o e da ilin.surreição, -atê 
~e t empo castigadas unicwmente com a morte. .E alguns dos ·ohefes do se-
paratismo não soDfreram a .pena, mesmo s ob esta rfórma .att-enuada. O iPresi-
dente da con,federação r ebelde, o supr·emo cabeça desse movimento, •que custou 
aoo Estad·os Unidos mais de seiscentas mil vidas, absorveu-lhe s ommas ultra-
fali>ulosas, e esteve a pino de anatar a <União, - J .efferson !Da•vds, 1pôde ir v~
ver q·uietamente em seu domkil'Lo no Mis·s:iss~p i, <lSOrev·er dou.s largos volu-
mes em •d·e<fesa da s11a ipolitica, d e•cloaDwr •ainda em 18711, num discurso publico, 
que, «·não wcceitava .a s ituação» ·(2), •e ·fallecer numa excursão d·e p wsseio, ha 
dous .armas, em Nova Orleans. O :V'i•ce"P.re.s~dente dos .r·e•beld·e.s, rlonge de a.ca-
bar como c riminoso, vo ltou, na ultima !l)ha..se de sua vida, ao 1C'ongresso dos Es-
tad-0s Unido~, onde f igurou ·como um dos seus m em'l>ros mais acti1Vos e re.spei-
•twdos·. ( 3) .ACJU•i, pelo contrario, !homens ·Cujo de:Ncto ;não se sabe a té !hoje, 
em que consiste, cumprem sentenças administrathvas de •r eclusão e degredo, 
em circu m stancias que ·l·hes imiprtmem o cara·cter c1e .pe1,fidas •condemnações I!. 
m-0rte . 

E mquanto ·ruigumas ·das vioctimas, já invwdi·d11s pelo berilberi, ás v eze.:; :ga-
Jc;pante e •quasi sempre incuravel, se r ecoNiem ~o <hospitat, .e outras aMront aim, 
a eaida momento a morte, nas ca·choeirws da Amazonia, em busca da soJi.dão rpa,-
lustre, a i.nda ha de <haver, entre os coa-tezã.os <l a .nossa ignominia , quem ce-
lebre os instinctos •be nev-0Ios deste regimen ·atroz, .com o mesmo desplante com 
que -0s mochos· da 'RepubLtca, chirriando t ene'brosas doutrinas jurid1cas, nos 
trazem exem1plos da Amerlca do Norte, avariados pelo 1·ostro da e.stri.ge, como 
esses fr.uc tos estragados pela •Mco do Tapinante nocturno, iJ..e que .as -0o•rujas 
semeiam, nas suas revoadas .sinistras , a visinhança dos •pomares. A lbypocrisia 
da ol'uelda de ·é sempre a mesma. Quando, na in'quisição h espanhola, ·o f.ra:de 1ia-
natko se d ebruçaiva s-0bre o padecente ·a1poilea:do, o .Jacerado pe1a ~g·ua !fervente, 
a .phrase sacramental dos autos e ra «bewigne i~terJío.ga,tus». ·Quando ,Fe!iippe ]r 
iransforma;va os P.aizes 1Bai.."<o s em vasto •a uto"da-fé, e o Duque d ' Alba cele-
,brava os seus triumphos, communicando-lhe que «nem u m filho de mãi sobre-
vivera>>, o algoz co·roado . in•corri·a em •Censura; .entre ,seus a;g.entes pela. sua 
«nfm;;,a, nllllse1ric011dliia" • 

Zombando assim, po-r es·sas maldades gr a tuitas, contra cida dãos injulgados e 
indefos os, de uma constitu'içãio .que ,se empenhara e m circumv>alàr ~ olioberd»de in- , 
diV'ÍduaI das maiores garantias, oe :prcjU'lgara uma questão deixada o·rdinariamente 
á Iegi-i;latura ordinaria, proscrevend.o a · pena d e morte, e· Poder Executivo r as:gou, 
po~ outro [a do ainda, a Constit uição, assum'indo o arbit1-io de prender ~·epresen

tantes da nação , isto é, de inuti.J.isar os membros do tribunal que d everia julgai-o. 
'Per;nittindo o ·esta do de sitie·, a Constituição m anteve os direitos da d efesa, 

Of> privilegic·s inalienaveis da 'h uma:ni<lade perante a justiça, a a ut oridade sacro-

(1) Ib., IJJ, 29-31. 
r(2) AJppVéton, Ann1/JClil Oyalopreclia, 18'89, p, 2613. 
(3) E?voyclopcedia B 11ita.nn'ica, 9• ed ., vo l. XXIJI (1 888) , p. 780, § 302 . 
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santa dos tribunaes. O· Presidente d•a Rep.ublica, entretanto, capricha em lhes dif-
fioultar a acçã.o, não conf.ia nell'es, subtrahe -0s accusados ao seu dul.gamento. Pro-
cura-se cohonestar essa flagrante i·nconstitucic·naH<dade com a natureza extraor-
dinaria dos factos e as imposições da necessidade politica, quando se os conse-
J.heir-Os do Chefe d'e Estado enxergassem alg·uma cous·a além dos seus inte rooses 
egoisticos, encarados a olhos de m.yo.pe, veriam, em toda a parte, este systema con-
demnado, .pelos -0'bservador•!s mai·s esciarec'idos, em nome das proprias convenicncias 
do Governo. Na obra capital deste seculo ácerca da Russia, eis o que a esse "'es-
peito escreve ANATOLE BEAUL1EU (1): 

«Bem considerado, esses processos po!iticos são talnz aquelles em que mais 
inuispensav-01 é a pubHcidade. Desvendar á soci edade a profundeza de suas cha-
gas seria o melhor m·e10 de excitar a repulsão ,publica contra commetUmentos c r-i -
minosos e chime.ricas .reivindicações. Querendo f,urtar aos olhos da 'lla,ção os por-
menores desses tristes factos, o Governo deix.ou-a adormecer na apa thia e na 
desconfiança. Para resgu::irdar o paiz da infecção de má s doutrinas, é de tr.do 
·inutil vedar o ingresso aos tri>burraes; a voz dos criminosos, ainda assim, ace1·ta 
passar atravez das portas fechadas, e todas as .precauções para o:bstar qu e ~~ 

suas ·palavras resôem no ex.teri·or, apenas servem ;para lhes assegurar maio.r reper-
cussão no s·eio de ruma ju;·entude facil de co)llmover. O sigillo d·á ao poder a ap-
pa.r<rncia ·de tremer ante a linguagem de adversarias desarmados .» 

Dera-nos a Constituição um Poder Judiciario, que devi•a ser a cidadella ina ba-
lavel da verdade constitucional contra a s ambiç.ões dc·s o.utros dois poderes. E ', á 
prhr.eira prova, graças ,á atmosphera de ·pavor, ·que a ·audacia do Governo estabe-
lecera no .paiz, a justiça republica:na mostr.ou-se mais fraca, não sõ do que os 
tribunaes da mona-rchia, como do •que os proprios üonselhos da Corôa. 

A Constituição 1mpuz·era ao Presidente da Repub lica o dever de justificar 
perante o Con.g.resso, togo que 1e.ste se reuna, a suspensão de garantias decreta eh 
na sua ausencia. O legislador <lOnstit:u inte n ão podia desco'brir termos mais irrequi-
vocos, mais concludentes, mais ~'fll·Perativos, ;para ·im·primir, a essa 0obri•gação do ru:.e-
ciitivo •Um caracter oopec1al .de sevel'idade, e tirar ao Governo todo o arbitrio de 
r etardar-'lhe o cumprimento. Pois bem; o Chefe do Estado escal'neceu ins·i·gne-
mente desse dever de legalida:<le e de ·honra, o·brigand.o o Congresso a r ectamar , 
;por v oto cat:egorico, a obedi'encia a ·esse preceito de justiça ·elementar, que, para o 
Gove.rno, à.ev.ia ser questão de pundono.r e es·pontaneid•ade . 

A Constituiçã·o, por comv·romissos que o Imperk· nunca violara, assegura va 
a inviolabilidade das ·patentes m ilit•ares, do mesmo modo como afiançava a perpe-
tuidade dos cargos inamoviveis. O Governo f.ez dessa parte do facto ·federa l o 
que fiz·era das outras. E, para isso não ·esperou, siquer, o ootado de sitio. 

18-ob as normas juridicas :fundadas pelos actos desta dictadura, a suspensão de 
garantias, em vez de medida ei-;-traordinaria de repressão, é :lwje medAda orminaria 
ele prevenção . O Executivo rpóqe brandil-a a cada instante, como· s imples recurso 
administralivo . E, ante esta fórma de Governo inaudita, já não •1a ci-dadãos, por-
que não é cidadão o individuo •seq·uestravel ao arbitri:o do Poder; já não 'ha Con-
gresso, pc·rque não se póde ·qualificar de 1tal ruma assembléa, onde o p.oder faz as 
maiorias a gol;pes de vrisão e degredo ; j•á não na justiç.a constitucional, porque 
esta abdic<>U nas mãos da fori;a irresµonsavel. 1Li'berda:de indiv.i:dual, direitos da 
força armada, immunidades 1larl·amentares, garantias de independencia das func-
ções civis, autoridade legislat'iva, prer.o.gativa judiciaria, todos esses 'elementos do 
governo livre, substancia da ordem constitucional, pas·sa:rão ·um 'ª um, pelos Cl'-
lindros da engrenag<!m ·;presidencial, comprimidos, im·gados, mortos, como um o:·ga-
nismo triturado vela fatalidad·e "da machina . 

(1) Anatole Leroy ·Beaulieu: L'em~J1tre eles Tsars et les ritssl!IB, tom. l'I, (lPa-
riz, 1882) pag. 402 . 
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Que ne1s .resta hoje, pois, c1'a Gonstitui(;ão Federal'? Apenas o neces sario, para 
me ·recordar urna scena, descriipta no uJ.tumo volume do J ournal des Goncoitrt. 
Acaiba de praitic·ar-se, no amp<hitl1eatro d·e uma oJ'iç,ão de mediei.na, .uma o·peração ad-
miraIVel, gloria da celebrida:de que a vencera, um desses luxos da cirurgia, em que 
o sobrevivente conserva da vida apenas o 1bastante para attestar a pericia do ope-
rador . No mei-0 da carniça, que fica, -0 interne· do ·hosDHal, perf1'lando-se CO!'recta-
mentr, levando ·á fronte a mão, ·em est Y·lo de cumpdmento mHitar, e mostrando, a 
um lailo o que se cortara, a <wtro -0 que .resta do paciente, ver,gunta respeitosa-
mente ao mestre; «qual d-0s pedaços o •que se deve remover para o leito». 

P. S. [)e'Vo oppôr breve resposta ao communicado, acoJ.lli'do pelo Jornnl elo 
Commercio nas suas Varias de hoje, ácerca do meu artig·o de ante- hontem. 

N•ão quer .o .communicaintc que os -ed'itorlaes tdaqu e.na foltha fossem «quasi tão 
raros como os ecHpses d·o sol» . Admitto que .füssem mu'ito mais numeroso~. Mas 
toda a .gente comprehende ·que eu não q.uiz u sar de uma expressão mathematica, 
senão apenas de um.a fórma litte.rari·a, .para significar a extrema raridade dos ar-
tigos de fundo n aquella folha. Esses a·rtig·os Loram sempre, em virtu·de da sua 
inf.rcquencia, especialmente em ma teria política, acontecimentos de sensação . E' 
o que eu qu1z dizer, e crei.o que intelligLvelmente. 

[)tiz o antüouli.sta, ·01utrosim,, •que o editpria l d:e H ide ag-0s to de 1878 não oc-
cupou co1umna e meia. O que .posso asseverar, é :que ccmeça no principio da .pri-
mefra -co.lumna e termina pelo meio, ]Youco mais ou menos, da seg.unda. E' pos-
sível .que algum :rodapé, ·em que não adverti, J.h e des:falcasse a parte inferior , Ma~ 
a circumstancia m e .parece bem futil .para m erecer rep'aro. 

Dos que faz o communicante, o unico 'de a lg.um vaJ.or es t'á na circumstancla 
accentuada 'POr -elle, de •QIUe em .1878 o Jorna·l estav·a ·em luta com o Ministro 'da 
Fazenda. Mas a isso já .respondeu a minha transcripção de hontem, m-0strando 
que o Jo,riial sustentaIVa a m ·es•ma doutrina, em artig-0 ed lto.rial, cinco annos de-
pois, ·quando o Sr. Gaspar já não era Ministro. E por essa tra nscrlpção igual-
mente se vê .que ·o Jornal a defendera. tambem em 18'79 e 1880, época em q ue 
nãe estava no Governo a.quelle chefe liberal. 

XX 

. A moral do estado de sitio. 

«Nos :momentos de •€&panto su·bsequentes a uma acção .inopinada facil é 'Pra-
ticar tudo o que puder ousar-se» dizia o famoso :a u.to.r do Espitn1lto das Zeis. (1) 
E .'! ~sse inst1ncto ·da aventur.a , essa conf.iança na boa estrella dtos audazes ·O 
que transl:uz vivamente no g-0lpe de 10 de a:bril. ,A mão qu·e o vibrou sentia poder 
tudo no momento, mais nã,o tinha, 'Para i·nspi·ral-a, uma cabeça capaz de C·ompre-
J:i.:nder a verdade, invariave1m ente attestada pela ·expertencia, de quP. os grandes 
attentados da força aca!bam por corrom1lel-a, depois de ephemeroo triumphas, e de 
que t<<O.s critmes políticos perdem as ca usM, a que .pretendem senvir. » (.2) Havia 
uma g·rande ·intuição histoc"ica na-quellas palavras, em que .Cicero, numa das suas 
PhiH1ppícas, r es]Yonsab1J.i:?Jav.a a Antonio 1pe;lo fim trà:gico d-0 .gr·ande romano : «Tú\ 
tu é q.ue matast e Cesar, quand·o, na<i .festas Lupercaes, lhe c·ffereceste o d•l•adema 
de Tei. » Os 1ohe.fes de Estado não se pendem pelo tr.aibaI1h-0 die seus· .inimigos ; per-
dem-se peles planos d·a sua propr·ia ambição, !neuff lad·OS pela subserviencia dos seus 
cortej-adores. 

'M:as nem as devastações exercidas na consclenc!a d.os des•potaa, nem essa;w 

(1) Mc·ntesquieu; Grandewr f!t déococlenqe cl@s romai-ns, C . )OH. 
( 2 ~ Duruy: Histoire des .rornains, tom . III (1'881.), .pag. 426. 
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sO'luções violentas do seu d estino cons>titucm os ipeiores males do despotismo . 
Desgraiça sobre todas lasti:ma.vel é o odio semeado ·por elle, no seio do povo, con-
tra. as instituições, á soD!lbra. de cu•jo falseamento o opprimem, e a perversão moral 
que os sophismas da tyrannia, a s ua perfi.d'ia dh;ronka, o systema da mentira 
hal:titual, d e q'lle vivem os captiveiros, acabam · por entra:nhar nas sociedades es-
cravizadas. 

Implanta.da com o concurso mHitar, a :Repu/Mica necessitava de um regímen, 
que a tornasse ibem•quista pela magnanimidade do seu Go:verno, pela benignidade 
das suas leis, 1pel·a moderação da sua 'POlit'ica. Em diametral opposição com este:s 
consêlhos do •boro senso, a dieta.dura actual ipa.rece delLberada a pôr em pr:i.t;ca a 
arte <le red;u.z<ir um ·granae a pequenMi,o imperio, i•ronicamente formulad a. em r e-
gras por FRANKLIN, num dos se•us celebres :pamphletos. f.3.i -0 povo não é rico, mas 
dispõe de ·alguns valores, >que estima, •da ·liberdade constitucional, ·po1' exe1I1JPl0, da 
Ji•berdade individual, JPriva.l~o &essa srutisfação. 1Si é pacifico, si se submette á a.tlmi• 
nistração, si sympa.1lhiza com os <Vossos •int eresses, si soffre com pacienci:i. os seus 
dissabores, swp.ponde-o sempre inclinado ·á revolta, e tratai-o como tal. (1)" Os 
if1,uctos desse regímen são i:nfallivei·s . E, se, •«entre homens que comp·rehendem seUB 
direitos, o emprego de meios inconstitucionaes, para obter fins pr.ojectados, é peior 
do que o m·al, que se pretende extirpar, ou. as Irregularidades, que se tentam cor-
·rigir» ( 2) ainda entre as nações nãio educadas na intelligenci·a. subtH dos s~us di-
r eitos, o espectacuJ.o das tempestades do a.nhitrio, ;;empre hnminentes no governo 
pessoal, malqui-s.ta .profundamente com o povo as· fôrmas ipolit!cas, so'b as quaes 
eJ.lc vê desa.ppa.recer a liberdade r e!•ativa, a qiue se acostumara so.b outras in-
s ti1;uições . 

Mas, roiseria ainda pelc·r do que essa. é a degeneração do senso mora.l, erre;to 
da imp.un.ida.de o-os abusos do poder e dos artifícios illeglt!inos, á custa dos quaes 
essa !mipunidade se assegura . •;f.. política ·brasileira não conhecia a cruelda.d·?, com 
que -0 militarismo a.ca:ba. de dotai-a; e essa. alteração organica dos ~lemen tos <io 
caracter não t !i'rda em se tran15mi ttir {los oppressores aos -0pprlmidos. Dantes 06 
homens pol'iticos se sepa.ravam por idéais, ou interesses. Hoje ·separam-se por cri-
mes. Ha verd'llgos; ha victima,s . E essas classificações, essas separações não se 
estabelecem dmpunemente, não ipassam com a violenci-a que as cavou. 

Perdendo a sua. impersonalidade, convertendo-se em mecan'ismo de fo·rjar e 
aba.ter posi{)ões, oe s ervir e destruir ·infüviduos, o Governo fez. da perseguição o 
seu eixo . E a verseg.uição carece oe tornai;-se calda vez mais perseguidora., para. 
se ·acaJUtelar c.ontra as reacçõel;l 1possdveis. !Uma ,perversidade arrasta ·0<utras, para 
se defender ou encc.b r ir. Scel'Uls ve!andum esi soelere. O medo abole a piedade na 
eilma elos despotas, e extingue· po coração dos ·escravos. As ·leis moraes são ainda. 
hoje .as mesmas que n a idade <J,a§ proscrip~ões cesarea.s, da qual escrevfa TAcrw : 
wO temor dissolvera todos os laços d•a !humanidade; e quanto ma.i1s cr,uel se mos-
trava a tya-annia, mais o povo se ·despia da ·compaixão» . ( 3) 

As noções mais elementares, desde ·O .secul.o ipassa.do, ácerca dos direitos da 
defesa. e da presumpção de i·nnocenci-a, inherente a el\a, desruppa.receram d·entre nós, 
ou, pelo m·enos, dentre os •que nos ·governam . A .responsa'bilidade dos accusados já 
não s e mede pela .gravidade das provas, m·as pela. ne•grura das •imputa.ç,ões. Como 
as accusacões são de na·tureza politica, Lsto €, de ordem daquellas em que os go-
vernos têm intel.'esse em a}terar a. verdade, e sempre a alteraram, cc.nclue-se', não 
que a. convicção judicial, em ta.es casos, oeva ·estar subordinada a requisitos de 
verificação mais severa, mas, ·P!!lo contrario, q ue a indigitaição official basta para 
firmar a presum.pção de culpa. •«Que eão os condemnados da policia. de Estado?> 

(l.) 'Franlklin: ·Rules for rel/A.wirng a great emp·ire to a small one. The wor'ks o/ 
Benja'Illin Franklin, eà-iit. by Jared •Spal.'ks, ;voJ.· W (!Boston, 1840), pags . 389-392 . 

( 2) Paschat : Constittf;Oion àe los Est. Un. Tra.d. Q,uiroiga, pag. 'L VII. 
{3') Tac., Anrn., VI, 19. 



- 289 -
perguntava, estuda ndo os process<0,s :politicos na Russla, a mais comrpetente das 
auto1'i,dad,es. ;( rl) •«.São, do primeiro até ao u1timo, '110mens, ,co,ntra quem não ha 
senão suspeitacs, contra qu,em a .policia .dispõe apenas de rprevenções, sem provas. 
Aliás, em vez de .int erna i-os ,ou deportai-os discrecranariamente, a administração 
procuraria 'ª justiça.» rOs estadirstas e jur'isconsultos da moda, no J3rasil, pensam 
contrariamente: rbasta, a :oeu vêr, a nc•ta policia l, oriunda, ás mais das vezes, dos 
canaes maiis ab jectos, dessa i•gnobil ·p,op,ulação de secretas, delatores pro·fis,sionaes, 
mto é , calu mniadores assalariad·os, ,em que a nda agora envolvida pelo Governo a 
noss·a sociedrude, par,a ferretear um .homem, qualquer que seja a s·ua pos,ição; o 
seu passado, os seus serviços anteriores, com a taxa de criminoso. 

Nos tempos mais povoa'dos de terror para a :Inglaterra, quando eUa se sentia 
ameaçada na sua existencia :pela visinhançra da revolução franceza, entregue en-
tão ao jacobinismo, os Hberaes inghlzes, J!',ox, Grey, iS"1eridan, lutando no par-
lamento, contra as medidas de excepção, perguntavam: «IQuem se considerará se-
guro, :quand·o a cada canto se s,uspeltam conspirações, quando a lillb"Uagem da li-
berdade constitucional se denuncia como capa de sediciosos? «C-0mpareçam em 
presença da justiça)), dizia s :heridan, «os arguidos de trahição; onde llcuver crime,, 
cfuia o if,e1'ro .s,obre e1!e; mas por 1q11e immol'ar dire'itos dos 'in.no:cente~1?» (.2) ""Todo 
homem ha de reputar-se innocente, em,quanto não prc,cessado e condemnado», ex-
clamava Lord T.hurloy na 1Camara dos Panes. ( 3) .Aiq ui; S()b as a;ctuaes inf1rweric1'as 
republicanas, essas noções foram br,utalmente invertidas. mCorispdraç,ão não se 
vrova : sente-se», s,ão valavras de ·um !'epr·esentante da nação, um dos nossos re-
publicanos ,mais ant1gos, mais puros, mais estimados no seu circulo, mais dedicados 
ao Governo. E ' a f6rmula do direito vigente. Pó de ser que excavadores geitosos 
J:he vão desco.brir rantecedencias americanas . ·Mais, si houver meio de põr em 
inglez m,oderno, o encartar entre os peccados dos Estados Unido·s essa gemma, não 
esqueçam que a sua antigutdade é muito mais alta. O terrível m 1n!stro das exe-
cuções do Demonio ·do meio dia, na Holland·a, já ·escrevia ao seu sini&tro· aimo: 
«•Os homens ·da .lei só condemnam por crimes provados. Ora, vossa magestade 
bem sabe que os neg·ocios ;'lo ,Est;;tdo requerem cousa mui differnnte da observancia 
das leis» Voe V'obi.s jii1' i8'[!erbti ! (.4) A .aiveriguação füi substLtu.ida pela suspeita, 
a justiça pela policia, a lei' pelos rab.ulas . 

rQ rsentimen to de legalidade esbá banido int eiramente da nação . E essa s up-
pressão radical da prlmeira· condição de toda a liberdade e de toda a civilização 
verifica-se exactamente ao começar de um regímen, no qual o sentime nto da lei e 
a dignidade da magistrat ura estão, mais que ·noutro qualquer, ligad.os á e~istencia 

das Instituições constitucionaes. '«Federalismo», diz DrcEY,, a maior das a,utori-
dades ; «feqeralismo quer dizer .legaUsmo, predomlnio de· elemento judiciaria na 
constitu,ição . Fe.àe11alism means legaliltm, thf! predorn11n.anoe orf the juitidBary in 
the cons'titwtion. » 

Do que vale a força da magisti;atura, fica1•á sendo, me<tida a ,hl;Stor1a desto 
habeas-co1·pus, a o:>a,.ina mais ,lasti:mavel da .historia da justiça no Br aisil depois 
dos crimes judiciarias '.do primeirn relnado. A pressão g overnativa aSJ>hyxiou o 
Trl,bunal; e, depois de obrigai-o a ,uma fraqueza, constran•ge agora os seus de-
fensor,es a uma <1uplicid aide ; po'is, emq·uanto um dos membros daq·uel,la corporação 
vem, sob o manto j:á ,rôto d,o anonymo, demc·nstrar, na ·imprensa, a sem razão das 
vict!ma;s,, e moer os va n!loqufos do 1a'dvogado, - nos circulas particulares o que se 
invoca em ·beneficio dos j.uizes ê a necessidade da situação, a omnipotenci,a do 
Governo, a coacção da justiça, a 1mproficuldade de uma decisão Independente. A 

(1) Anato le 'Beaul!eu : L'emv.;re ,cz.es Tzwrs .et 'fies riwses, vol. n, pag. 397. 
(2) May: I001ist . Histo1·. of llhug·l., :vai. III, e . X!I, pag. 113. 
(3) Ib., pag. 16. 
(4) 'Bacon, Works., Ed., Epedding, :vai. VU (Lond., 1$79), pag. '3192. 
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tyrannia revolucionaria, ou ;venha d·as multidões, <l'U venha dos governos, insurgl-
dos contra a lei, ass·ignala sempre a ·cwlminação ,da s·ua força, d€6pindo oa trl• 
bunaes do caracter judicial, e entregando-os á corrente poliltica. No jury, qu e con-
d emnou Danton COJilO C-Onspirador para a resta uração da monarchia, Souberbme, 
um dos jurados, hes!i.tava ante o escan.dalo; m·as Lebrun, o amigo de Robes·pier.re, 
o convenceu, dizendo-.lhe : \<Isto não ·é um P'l;Oce·sso; é ·uma medida; nós j·á não 
somos jurados: somos home1vs de E&tado.» (.1) 

.Sob o pretexto dai legaUdaàe {'farça sem p·arel'ha na historia!) depuzeram-se 
os Go·vernaidores de ·quasi todos os Estados, depuzeram-se congressos P'rovinciaes, 
depuzeram-se tribunaes inteLros; depois entrou a mão da dictadura no .Supremo 
Trihuna! IJJ1edera,l, e es,bu1hou das f·uncções inamoviveis a dois dos seus. membroo; 
entro.u na .Camara dos Deputados e no ,senado, :golpeando a .r epresentação na-
ciona,l como em amlma vili; entrou, sob o disd:·ar·ce do estaido de sitio, no domínio 
das garantias ind l'Viduaes da liJberdade, e prendeu sem f6rma, condemnou sem 
processo, puniu sem sentença . .As àerrubctàas, que a Monarchi·a operava timida-
m ente na esp.hera adm'inistrativ·a, ~nvadiram, como c•atadupas de um dique vio-
lentamente arrebentado, a esphera constitucional, as instituições ;poUticas em todos 
os seus •red.uctos, arrazando, afogando, var.rendo .todos os elementos ·estaveis da 
organização republicana. 

E' sobre esses -resto•s 'aJLuidOS e dispernos que se tem de exercer a acção dos 
r.çgeneradures, uma especie daquelles gatos bravo~ de Rabelais, os Chcit .. < ·Fo1irrés 
do pantagruel~smo « qui bi-u;slent, esc<1J1\té l ent,. clécwpite1~t, ?neit~trdiSsent, em1P·T~B'onnent, 

ruine?1't et 'ln(inv,e1n.t tO'lllt, sams cl(ibjcrétd.on de bien ni ele m·aln. Est es !homens de Es-
tado, fabricadores de difficuldades, recordam-me •a ·Antoniette de Argan, diss•im.u-
lada em medico, no Ma·lmrle Jnia.ginaire, atordoando a pobre victi:ma das drogas 
do Dr . .Diaforh1s com este carraz de milagres: « Eu quero m·olestias de valia, <boas 
febres continuas, com transtçirno cerebral, .boas escarlatinas, boa.s pestes, boas 
ihydropsias commmmadas, ·bon~ vle'llrizes com in-flammação viva ; ·é ahi q'lle eu me 
compraz.o; é 1ahi que tri,umpho ; e q,uiz'era, •Senhor, vêr-vos com todas essas enfer-
midades, abandonado por toÇlos os facu.lta tivos, desesperado, agonizante, para 
vos mo·strar a ·excellencia é'.o~ meus .remedi os, a m inha ancia de servir-vos.»· 

. .Af;sim como se 'a.nnullou a justi()a, annulla-se a \.egislatura, passando sob as 
forcas caudinas do 'dictado·r, Para medir a extensão desse infortunio pub.Uco 
basta volver ·OS o'lhos :P'elo par•ece.r d·a commissão do Senado, que a Gcizeta ele No-
t~iGias 'resumiu hontem. Que -doutrinas e .que autor~dades ! Em .ma.teria de estado 
de sitio a nossa escola ha ·d·e ser a Repwblica Argentina, .da crua! p6de <dizer-se 
.que «desd,e 1853 até ·halje tlem V·ivido sob o estadú .a.e sitio.» (2) iPor m estres n1-
mos escolher: AMANCIO ALCORTA, espirita ed,ucado nessa escola, cu]'as opiniões, 
se podem valer, como insus·peitas, a fa;vo·r da !i.berdade, contra esta serão sempre 
suspeitas ; 6-ARMENTO, alumno €gregio ·das mesmas praxes, que, nas vaiavJJas addu-
zidas pelo,g 'autores do parecer, ·a:dvogava uma politica, de que era a(\e·pto ·militante ; 
VELEZ .SARFIELD, 'ª cujo respeito o parecer ocoulta a ckcu:mstancia capital de que 
esse nome é o do MINISTRO IN'.1.'ERIDR, no !Gabinete ·de :Sarmento, defendend·o em 18·70, 
nas ex.,ressües agora citadas como 1,uizo concludente, ·um projecto do Poder .Exe-
cuUV'o ácerca do estado ·ie sitio, eom,batido, nas vroprias Gamaras ·Argentinas, 
po;r ·es,tadistae como o Deputadio MARMOL e. o Senador QUINTANA. (<:\) , 

Mas 'cmc1e ·esse varecer se r ,e,vela uma v·erd,ad~icr-a die>flin~ção, •Uma d<E;finição 
completa -Oa situ ação q,ue atrav·eSiS·amos, do declinio da .poll:tica /b.rasileira para a 
SUIPPressão de todas as liber.qa des, é na esco!lha ·do ·orago naciona l, em cujo altar 
a .commissão do Senado f-0! depõr o seu ex-wa.to . O 1Visoonde de Uru.guay já é 

(,1) EmHie Oliver: .1784, 1789 et 1889 (Par., '1889), pag. 165. 
K 2) Ai1cor1a : GrurlanUms oo?Wtitwc~onOJles, pags. 1918 . 
(3) ilb .. paigs . 20·5, 210, 2'66. 
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oraculo para a política repubHcana ! Mas .quem ·é o Visconde de Urugiuay? Nome 
historicamente .µ:mi respeitavel, :por çerto. M·as politicamente, o Vtsconde •de U.nu-
giuay ·é o ,po,r/JMfioe da e8'cnla reaocioncirta, a que devemos a •retrograda lei da in-
terpretação do Acto Addicional e a <Jdiosa ref.orma do •Cod•igo do Pr·ocesso, a <fa-
migerada ·~ei de 3 de dezemhro. Essa esco.Ja,, com .e.ssas .dua:a !êis, provOCú'U a 
tenaz revol.ução de 1842 em Minas e .s. Paulo, Da re\'ogação dos acto.s dess·a 
escola, isto •é, da res·tauração das garamtias da uberdade indLviJdual, ·que ella 
sacrif.ica,ra, fez -0 partido liberal sua •bandeira de honra, até .que o partido conser-
vado.r mesmo a adoptou, !Vingando em 1870 os princípios liberaes das deserções 
dos seus s.ustentadores professos . úra, o partido republicano se constituiu como 
protesto contr.a a insuff.iciencia dessas reivindicações ; porque essa U.ber·dalde era 
pouca, porque era mister conquistar mais liberdade ainda, rporque conservadores 
e' itberaes nãio davam lá Hberdade a amp•Utude cobiçada . E, na primeira occasião 
em q,ue -0 elemento republicano tem de pôr 'á prova a .sinceridade das suas opi-
n'iões, a seriedade d·os seus compnomlssos, 'Ilia occasião em q ue, sob um !Governo 
nominalmente r ep'U:bJicano, se decapita solemnemente a li•berdade constitucional, o 
padrinho ·Invocado pelo historicismo •democratico .é a sombra do papa dais .reacç;ões 
da ·M;ona.rch ia ! 

IDis a moral do estado de sfüo. 
Essa moral ·ê multifo·rme, e n ão se poderá fi.xar •em qual da.s suas fór.mas 

se1<á mais detes tavel. 
El!a ms.pirou :a obra monstl'Uosa dessa accus·ação consagrada na mensagem de 

12 de maio, em ·que a ,prova, !1rd1cta simplesmente de cqnjectwras, se alinhava ' a 
fios de ·11hetorica . 

Ella infama a s·ocied•a,de brasileira com a praga da esp·ionagem e da d elação, 
que iwade -0 interior das casas como a peste do·s esgotos. J1á não podemos recordli-r 
com e.stranheza os te)Thpos do cesarismo ' antigo, em q'\le os .oradores de , renome 
eram os delatores, em que «a raiiva de accusar dessangrou mais Roma do que uma 
guerra civil» (1), em que a delação tinha os seus elegantes, os seu.s homens de 
espírito, os seus janotas (2), ·em ci:ue os d•elatores con~tituiam uma ·roda ne·cessa- . 
ria no mecanismo do Governo. Alinda ha dous di•as escrevia a Ga!zeta de No·#ioias.: 
«Ouvimos attribuir a dem-o.ra, na remessa dos pa:pei·s •á -Gamara, ã: necesstdade de 
omittir nelles os nome,s de alguns delator·es e denunciantes, cuja divulgação 1>0dia 
faz.er com .que elles no f,uturo não pudes.sem ser a'Proveitados em tão , no'bre e 
digno mi.ste·r. » 

Ella ·promove a institu1<>ão de uma especie de ter.rnr policial, succedendo ao 
terror presidencia l do estaao de •Sitio, continuando a &ua ·Oibra, <vulgarisando cada 
vez mais as prisões ar.bitrarias, invadindo o commercio, a .praça, os qstabeleci-
mentos de crndito, substituindo a vi1gilancia salutar do interesse privado· pelas te-
meridades provocadoras da policia, a;u•g:m enta ndo incessantemente a emigrai;ão d1Js 
ca'Pital1stas, .e imprimindo ineptamente 'á actualidade as apparencias de uma per-
seguição systematica do capital pela inveja, em ihomenaigem ao.s instinctos mais 
baixos e mais perigosos da multidão . 

Ella .:mima uma especie d·e litterat 'Ura dorna listica, aux-i•Hada pelc·s· favores 
offlcia,es, ·que nos faz pensar nos caprich.os do gosto .!Ltt~ario de '.[li:berl·o, sob o 
imperio de ci:uem o unico trabalho intellectual, .premiado, como o.b11a )J'rima, pelo 
Governo .foi um dia:logo entre o <Jogwmelo, o Jl•apagaio a os•tra e -0 tordo ; acepipe 
~·ég'iu , cujo cozi.nheiro r ecebeu 20 0. 000 sestercj.os de grati,f1cação. ( 3) 

Ena proscrweu •da socieda;ãe o socego : pal11'itantvbus proeoortUiis viVV;wr. A 
liberoade, quo .nos deixa, va:i-se ap,prnxi.mando áqweHa, de que nos faJ.Lava .Seneca 

( 1)' •E!eneca: De .be;n4f., IliI, 23 . 
(.2) Gaston Hoiss!er: L'oppOIS~tion soWs les Oésars ('Par,, -1876), pags , 177-8, 

19.S, Hl9. 
( 3 ) •Sueto.nio : Ttiber<io, 43 . 
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(1); «Vês esse pr·eciptcio? E' por rubJi ·que se diesce p.rura a Hberdn;d·e. :Vês este 
mar, este r-io, este poço? No fundo das suas aguas se •esconde a .Uberdade. Vês 
esta arvore pequ ena, enfezada, esteril? Della .está pendente a tua Uberdade. » 

Elia desenvolve a bajulação do t error, uma €specie de cortezania sobre todas 
tgno,j:Jil. •Cesar, o detentor da for~ia, o sempre doce e •bom: Coesar ierviss•imnis·. Si elle 
súa, rbranspi:ram todos os aodlu•ladores·: S ·i dixeris, J1JJ.fltiio0 sudat . ,S.i eLie se ·e>ham;o 
Clruudio, e tem a seu laido 'MessaHna, Vitellio bei'ja-lhe r espeitosamente a chinella, 
g·uariJiada com rveneração entre a tunica e a toga , 

Mas, ai do ·Chefe de Estado, ai do Ohefe de Republi>ca, que de~prezar os 
conselhos das almas independentes, .para se entregar a esses parasitas, miri in adu.-
iando ing•eniii, e:ioplorad-0res· interesseiros e inventivas d·a lis onja. 

Não ·ha ·instituições que resistam a essa immoralida de, nem poder durarvel 
se>b sim1lhante regimen . 

O microbio, secretor da toxina, que envenena, •segregarâ., elle mesmo, na de-
fervescen cia da crise, o :producto microbicida que ha de matai-o, e preparar a cura. 
Natui·a niwgna morburwm ouratrix. Si nôs não s omos (e nã-0 rpodemos ser) um 
organismo condemnado á morte p.rematura, o mal ha de voltar-se contra os se us 
a11tores. 

A 'Republica não precisa d·e fazer -se tel"r'ivel, mas de ser amavel ; não· deve 
perseguir, mas conciliar ; não carece de vingar-se, mas de esquecer ; n ão tem que 
cozer-se na pene das antig·as r '.eacções , mas .q:ue alargar e consalidar: a liberdade . 

0.ra, o estado de sitio e suas consequencias são um passo gigantesco em 
sentido op·posto. Elle não salvou a Oonstituição: enthr-0nisou a d ictadura. E a 
dicta:dura a .golpes de ·espada, sô conseg.U:lrá €xtingui.r o credito, a confiança, a 
niqueza naci0nal, dep-0is de no§ r·O•li'bar d·e todo 'ª paz, ·O brio e o nome. 

XXI 

ULTIMAS PALAVRAS 

Ohego ao termo dest,a minha jornada em ·defesa de um direito, Que dervia ar-
mar o lb:raço a .todos os repub!Lcanos, e que os fados rese rvaram ·á Repu:blica o 
üonico destino de negar 1pela nrimeira ve.z .officialmente n eSt€ pa:iz . E' cada dia 
sinto melhor que cumpri o me1' dever, cad·a dia comprehendo menos o papel dos 
que m'o desconhecem, cada dia acredito m enos n a sua sinceridade. Maldita a po-
11tica sem f.é, sem moral e sem verdade, que oblitera sentimentos taes ! 

(Ela na, existencia de iGladstone, o g1·a,nde old man dos inglez•es , a existencia 
mais cheia talvez dentre as de todos os estadistas deste seculo, uma existencia 
que aós oitenta e tres annJs parece não .haver encetado ainda a curva descendente 
da s.ua trajectoria - ha n e.ssa e:i;cistencia um episodio·, que me acode ago·ra á m ente, 
por •Uma ciTcumstancia .que depois se vená: o da sua propaganda contra .o abso-
lutismo napolltano de Fel"nandq. II. Re']_JreSS'amdo em 1851 á Inglaterra, attonito 
do €Spectaculo da:queUa tyrannla, «la negazione d4 Dio ereua a s•istema di Go-
verno» ( 2), IGlads·tone abalou a .Grã-Bretan ha e a Europa inteira com as suas 
duas . cartas a Lord :Alberdeen, então chefe do gabinete, so1bre os ·processos po-
Hticos do governo dos Bourhoni; . <<'Às ;i.raticas 1actuaes do :Governo de Napolesi>, 
d·izia eHe, «em r elação a ,r·ea·es ou sup·postos ·delinqu entes ,políticos, ,ultrajam a re· 
llgião, a civilização, ·a ·humani-fü,i.de e a decenciaii . ccEssas praticas», 1accres·centava, 
'"estão consummando rapidamente, naq1uelle paiz, a o.bra do r epublicanismo, credo 
politico aJiiás que po•ucas raizes :n·aturaes encontra no caracter ·do povo.» E1·a1 pois, 

(1). De Ira, lliI, ln. 
(.2 )· !Gla;dstone : J.i'ri.rst lebter to t:IM 1ea,irt af Aib\e1·aeen , ·G-ieming of 'P'URJ•t. yeai·s; 

vol. IV (ILond., ·1879), pag. 7. 
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·como wmembro do partl!d.o ·conserv<!Jdorll, ·que .o estafüsta britanni<co denuncia<va ao 
mundo ·ruqueNes •crimes. "'º effeito deste systema», füzia elle, «é 'lima inversão 
total <lE· tcdas as idéas s•ociaes ·e moraes . A lei, em vez de respeitada, tornou-'e 
odi-osa. O Governo estrl.ba-se, não na affeição, mas na força. Não ha al!iança, 
ha, pelo contrario, v-iolento anta;g.onis.mo enh'e a .id·éa de liberdade e 'ª de or-
dem.>) (1) 

·Annos após â data dessas palavraJs, com que eu pol'leria .epig·raphar a situa-
ção actual, .em 1864, nu m •banquete offereoido, nos salões de Middie Tem.pie, pelem 
advogados inglezes 'á mallor ·summidade da advocacia franceza, Berryer, Gladstone, 
Chanccller do excheq'll·er, chefe do gabinete da Rainha, sa'll·dava essa nobre pro-
fissão nestes termos: «Eu sempre senti q.ue o cor•po dos advogados é 1uma ·inst~tui

ção inseparavel da nossa vk1a nacional, indispensavel 'á s·egura,nça das inS'ti·tui -
ções nacionaes, mas nunca, em.quanto me ·!im.itei a 'co·nsiderar a Inglaterra, che-
guei a avaliar plena,mente a importancia desta classe. Ha :alguns anno1s, por.ém, 
acerteU ·de presenciar a c;ppressão num paiz da Europa meridional. Alli, so1bre 
violar a Lei, o Poder Execut1vo :a espesin:hava e proscrevia ·del'iberadamente, tro-
cando-a em ·Um regímen do mais puro arbürio. Com assombro m eu, entre1anto, 
aclverti em que a aud·acia da tyramnia, anniq'llilando camaras e municipalidades, 
exting.uindo a imprensa, só •uma co.usa não conseguia: emmuder a tri•buna fo·rense. 
Nos tri<bunaes de justiçia, atravez das bayonetas que os O'U:l'içavam, ás 1barbas do 
Governo·, sobrenadando 1á cor.rupçãn, dooafiando a violencia e a vontade ar1iitraria 
do poder, vi os adv.ogados ergu erem-se das suas cadeiras e patrocinarem 'ª causa 
dos accusados, com 'Uma :liberdade e uma .intrep-ic1<iz, q:ne não se •excedel'iam illa 
livre Ing'lat·erra, nem mesmo na eloq'l.lencia do Sr. Berreyr. » ( 2) 

1llti s uppuz que essa indeipendencia d·a to.ga, f.r a nca,mente admi.Uida nos• do-
minios de ·E'l-.Rei Bomba, poderi•a admi1ttir-se na R epulb>lica Brasileira. Diz·em 
que enganei-me. Affirmam-me que o d esaforo de presumir legitima a defesa dos 
perseguidos, e praticai-a vi-rilmente, despertou amai,gos arr ependimentos no gremio 
da inquisioão fardada. Pudessem elles adivinhar ! . . . J3em r·azão tinham aLguns 
mais p·rev·identes ... . Não foi por fa lta de cnnselhos desses que se deixou de en-
cabeçar a lista com o nome ·do importuno advogad·o .. . . Que consciencia a ·desta 
situação ! 

Jlâ o Sr. Saldanha Marinho dissera: e< Es ta não 1é a Republica que eu 1sonhei. » 
Impertinencias da velhice . . . demenci•a, talvez . . . ·de ·ciue S·orri·em, passando, os 
homens ·da actu.afüc1ade. .Mas a v.erdad<i é que quem delira, não € ·a veUhice . E lla 
q·ue purifique os s·eus clllbellos ·brancos do contacto com as m •ser1as ~bien.tes. : 

porque oosas cãs é que :hão de dar testemunho da ve~dade p·erante a historia. Esta 
não ha de ser lwdibriada pelo rp1harisaii·smo ·poJLtico, .que esp era immergir e dissim'Ular, 
sob a tinta de escr.ever dos ·Seus s ophistas, o despotismo .que curtirnos·, ·o rpelor 
dos despotismos, -0 despotismo da bypocrisi1a sem escr.upulos, nem coração, nem 
sciencia, u m desrpotismo feito d·e ,po lvo.ra, de'lid·a em fe l, piJ.l.u1ada em ignorancia 
e s()lbredourada: a :Dhetorica patriotista. 

Ponha q:uem quizer ao pescoço o chingu1iço desta responsaJbiHdade. Os ho-
mens de .alma hãv de r e;pelil•a; e rt:empo wná em ·que os solidarioos de hoje nesta 
i.nsJ.gne t ra,hição 11. boa causa republicana hru.lam de empenha r em defende r-se do 
crime desta adhesão o mesmo fervor com ·que della actualmente se glorificam . 
Fique este pTotesto contra essa corr.upção do ideal. republican()o. illlsta Repwb!Joca 
de rotu lo não embaçaná a ·posteridade. oec Tod·a •a vez q'Ue as Iei.s rt:o·rnam pr ecaria a 
posse da Uberdade; toda a IV'ez .que e lias violam a !füerdade :pess·oal, ou acarretam 

(-1) Ib., pag . 16. - Ver Bameti: ·Smith. P.he Ufe o,f Glaãstone, C. VII, pags. 
120-13.2. 

(2) Citado :por Dudley Field : Resp<msabiUJty •Of ·C11m1eric111n lawyers for the go-
vei·nem1mt of tlbMrr cowntry. 
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a perda de immunida des do lndividu-0, so,b ·quaLquer pretexto que fõr, p!amsivel ou 
n ão ; seja por acto da maioria, da minor]a , de alguns, ou de um só despota, ou da 
mulltidã o em assenrbléa, é semlj)re, n a esse·ncia, a tyrannia ·que ·reina. •Ainda m e-
nos importa dis tinguir as caiUJSas dessa política, inspire-se el1a no espirito de no-
vMa de, n a i114são popular, na n ecessida de do E st ado (como falsamente se lhe 
chama), -0 que é real ,só, é o poder, -0 poder lirresponsavel, ()· PQ!'ler contrario ao 
dir·eito, e mais formid·avel ainda, quando tiver a sancção do numero, porque me-
no°' rp ossiv·el se torna a ·resistenda, ou a evasão . n ( 1) 

Tal a condição, em que ·ca:himos, e de que não. se pôde prever quando nos. le-
vantaremos . Tal a noss.a condição lnsondavelmente miseravel, d eisde que cidadãos 
deste p aiz, seja ·q.ual ilôr a n ossa dignidade, o nosso merito, as .garan tias consti-
tudonaes, que nos protejam, não somos tSenão cabeças na m·amada do d~ctador, 

cwjo aceno, de •um momen:o para outr.o, n-0s Towba rá rá familia, nos privar~ da 
liberdade, nos entregará ás auda·cias da ca.lumnia o1ificial. rQ1urem dfa que Isto é 
a Repu·blica , merecia te r n ascido no ·eito, sob o a çoite do f eitor . 

Esse ter.r'1vel regimen, contra cujos abusos -0 ·rpadroado imper.lal •bruscava da -
f ender o clero no fôro r eligi aso, temol-o hoje no fôro poHtico, no fôro do direiro 
human o, n a esphera das ltberdades co·nrBtitucionaes. E' ·o igoverno da ex-i'ltformata 
oonso·ient>ia, metamorphoseado em es,tado de sit i o. E·· o pontificado da bayoneta. 
El' ·O des·potismo es.pirltua l, coIWertido em folha de espada . 

'Digo hoje a verdade á Republ.'.\ca, se.gund-0 a minha ccnsciencia, como hontem 
prégiava a verdade rá Monarchia. Não me ouviram então, como não me ouvem pre-
sentemente.. Qualirficav·am-me de republicano, porque eu tinha a lealdade de aipon-
tar ao [mrperio -0 erro, qrue o perdia, ·e o desinter;isse de n ão transigir com e lle . 
Cousa maris ·extranha a inda : •averbavam-me de despeitado . 'Apontarvam-me como 
um. esrpirito. saturado em odio pepsoai. Odio pesrsoal ao mamem, crue me acabava de 
hl>nrar com a m~is egr.eg!a dis j:incção, chamando-me, com instanc ia, com persis-
t,mcia, quasi l.r.reductivel, de modesto esc l"iptor io do D vario de N dticias para o ga-
bin et e de Sua Ma:gestade, na mais po~ltica das pastas . D esqwitado contr.a o chefe 
polit ico em cujas mãos eu acaJbava <ie r ejeitar o car,go de minist ro, n a or.gan iza-
ção ·que •iIJ!a:ugurava a situação \ibera!, e que se s.upp·unha d estina da a abrir o ter-
ceiro <reina.ido . /Essa gen te '!'lãa sabl:i·a coil'lcilia.r o .r e.con>heciment(), .que agra1d·ece, com 
a convicção, qrue se emancipa . ' 

Pudesse eu r e·pro·diuz:ir as minha.s advertencias. daquelle tempo, e os que agora 
as lessem, p.asmari·am da cegueira, que então se entl:u riarva contra os conselhos e 
as '.I)redicções do humilde tiornalist a. Naquella época a ·mocidade, ·essa mocidade 
que rhoje se alista .loucamente 1rns bandos armrudos da dictadura, 'bebia com en-
thusiasmo as mi'!'l'has palavras. Elias ·invadiam as escolas; ·ellas penetravam nos 
quarteis; ellas ·evan geJi·zavam por tGda ·a parte a .esperança. Moços, não fu;i eu 
que rmudei. rüs vossos ouvi:d0& ê q'lle se co.rromper am . O espirita de m inha pr0pa-
ganda então ·ê o mesmo .que ain da vos fala por es,t a bocca e por esta penna. Eu 
não destruia a r ealez:a, n em aJlOStolarva a Republica . ·Eu doutrinava a liberdade, 
e prodamava. a f:ed·eração. A tRepu bJi.ca nasce'll 'Cl,a. robce·cação da p,ol'itica im-
p erial , em reoosar a federação e .r·egatea.r a lriberdade. A R epubJi.ca mente a.o seu 
nascimento, imm.olando .ho je 0s principies lib elraies e a autonomia f·ederativa. Ora, 
'llma instituição que .r enega 'ª l ('i de su a origem, ê uma instituição per-iclitante. 

'A 'Repu·bHca n ão p oderia sair salva da política, q·ue ma to·u a Monarc'hla. Mas 
é ess:a p oHtica o que ho•j.e n os r esta, com a crueldade de malis, e a capacidaide de 
men os. O .Imperio assentava p·a tradição Mstorica à·o paiz, .numa constitui·ção 
de ~uasi rt.ves quartos de seculo de existencia, na longa ·experiencia de seus ser-
v M·or.es, na influencia pessoal qe u m p.rinci-pe com cerca de sessenta .a.unas de r el-
nad·O. A R,epwblica ·é n ova, e tem contra ·si 0JS f0r.ças do rpaissado, a inexperiencia 

(rl) S.tory: T,he value anif, ~mportanoe of legal stvibies . MiJS'oel!aneo:u-s wri-
tings, pags .. 511 e 512. 
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dos seu s ·h-0mens, o caracter perigoso das allianças ·do seu 1berço, as desconfiança!! 
ligadas a certos elementos da sua ·iniciação. Não se elevou (>(Jm ella -0 n ive) pair-
lamentar, nem o nrivel administraitivo. E ·o geni·O de .renovação, de dem ocira;cia, de 
liberdade, que a ·dictad·ura organizadGra lhe ·incutLi·a, foi tan gido inteira,mente dellla 
pela dictadura anarchica . ' 

A juventude, confiante, inexperta, acostuma,da á canthlena democratica con-
tinúa a tecer o seu n lnho á tona da oppressão, .e se .em'halar n ella, unicrunente 

•porque a co!'ren,te •perfida continúa a correr entre as margens da fórma .repwblicana. 
Ta.rde, talvez, a,cu11dar'á . Mae -o ·paiz já n'ão se Hbud•e; .o 1p·alz sente-s·e imbaihido e 
ha de ter o tSeu dia. Bem pouco saibem prever, em po.Jitica, os que n ão ca lcula m 
nella com o impr·evisto. 

A •geração ·que ar>plaude •as insolencias da força, esq•uece a fa;citidade com 
que a ty.rannia muda de amantes . 'Nos braços hoje dos que a ent•hroni•zaram, a 
mereü lz atroz, con'quistaêla ·amanhã pela,s ·suas victinrais., abr1r-l'hes~ha, com lt 
mesma semceremonia, os bhesou.ros do seu cynismo, da sua mentira ·e · da sua ma l-
vadez. 

!Eu, porém, ê •que não tra,bal.hei pela Repub1'ica, nmic'amente para mudar os 
convivas ao banquet e d-Os vicios .antigos. Y.e1,berei o absolutismo imperi•aJ, quando 
ell~ começava a ferir -0 E0<ercito· na;s lei$ da sua ·dignidade, ·e ensai•ava prepaTar 
o tercei·ro reina do, exterminand·o, p ela compr.essão, a idêa r epuibJicana . •Com ,a 
mesma razão, .pela ·caherenci:a da 1minha S•inceridade, me revo~to hoje contra (Jo des·po-
tismo republicano, •que PNtorianlza o Exercito, •espoli a,ndo-o de todos •os seus di-
reLtos consti1u cionaes, e .gacrifica a Republica, eliminando-lhes os elementos 'lea es 
em proveito de elementos perversores. 

Não ·estiJv.e hmitem, nãio ·estou ·hoje, :não est ar<i i 1aima(l1Jhã oom os V'llo1entos .. 
.A!dvogue l, .a;d<vogo, ·a:dvoga;rei · sempr.e a •le i . contra e1'les . !Não conh eço Tela·ções , 
(!1J0rh convenieruc1as, qu.e me •()b.rtgiwem •a 1I!lle •alistar la;() seu seI'V'iço . «lDeftm,d·I 
sempr e a libe:rdiaJde dios ou,tros», •d:izita IBur~e. Nolbr.e \divisa, 1que deiviia ser a. de 
tod-os os 1homens de Estooo. ( 1) Uma demo,cracia, .que define .praticamente a 1 
!~herdade ·como o direi.to doe •oppr.imiT, nUJD:ca te11á •O lffileu v.oto, q·ue não •va,}e 
nada, mas que nunca se ac.a·cha;p-ou. 

Não perdi o meu t empo nesta campanha em de,fes.a do habeas-oo·rpus. 
Esta ca,usa, tra,hida ago•ra peLa p.:rimeira; v ez 111.0 B·raZ'lll, ipa;ra tr.lsteza odla !Repu~ 
!IYJ~ca, está ind•wbitavelmente v1cte>rlosa nos •espi1ritos.. Os ipr.o·prLos• j·us·tL:l'i<.Ja.do-
res •do Gúverno compre·he.nd·em ·O per~g.o das praxes adoptadas, sentindo a ne-
cesslld-rude wrgent-e 1d1e 1a,caute·la1r o f<uif:uro, 1com .i~s noV'as , que :1mev1Ln•a;m ·a >il!l,- ' 
versão eventual des•ses ·a restas •Clmitra •OS 1seus <inaugura.dor es.: 

'ElLles •esquecem ·a inutilidade das leis, quando 'l>S 1seus .executores não 
conhecem o ·freio d·o dever . Jlá TACITO !dizia: G'orrwpitissimci irep>ub'/ii.aa, rplU!Y'imm 
foges. O sophi<sma official ·estupra desapejM!amente a eviodenc1ia qua,n d.o esta não 
pôde. corrom!J>el-a . T0odas as 1r eforuu1as sã,o vãs., quamJdo. v·ão ca,hi:r :n•a.s '.!Dlãos da 
lf.orça •des·~aTa«1a p·ela h onra. 

:A,go.ra m<iSIIllO não v•i.rrlos po,r <fUJe rt;raça;s se ;procur.ou •esculreC"er 'ª V•er.dad.i 
juridi1c.a.? T·rndo se item d'e1to., 1}0lr converter a v'i-Ola•da •em cumpl~ce 1d•o vJ.ol·ald·<>l' . 

a:>ar.a envernizair a i-nj,ustiça, .pr.odu·cto ·do coito main<i0tes1to •entr,e o pod.er e 
a 1ira;queza, não 1'altarã.o ao Governo soccor.i,edo1,es ~ Satüo-se a •CMililJO at<í 1a 
vara do :Es.culapih} . YeLo .a ter.reiro por d'hm 'ª propr.ia 1v.rura da j·us•Ul.ça, 1C1UlJdald0>-
sa,mente 'l"elbuçrud•a. 

'Todoo os .rec·u.mos d·esse taJl•ento S'irrgu11'aT, que se adqui·r.e Tua ·commenclo 
!habitual d.os a utos que deix:a li.s v·ezes nos ded·os :ao· maigistr.aJdo o perpassaT 
dos vicLos 1ogi:cos ' ·d.o fõr-0, rt:êm sido .p-0stos ·em co<ntrLbu<içã.o-, 0pa;ra !fazer <lia 
ooienoeia ;con&tit'll1clona1l ma,dr1nha lá ·LamentaJV•el •senrt:ença . 

(1) /Labou!aye: L'E ' tat et ~<l<S Unn11tes (Pa.r., 1863), ·P.- 10'2 . 
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A h abi.J1d.wd·e do •emnnente prestigi•a do·r tinha á es•col•ha varias systéanlas de 
defesa . Poderia a llega•r, !POr exemplo, o casu biblíco de Pe dro, o n egad·or de 
Chrl•sto, .não rpe·rdendo por isso o d1reito ·a ser a peid.Ta an1g•u'lar da s·ua a1gr.e(ja, 
o que autoriz·aria a justiça •a ·neg'a·r uma v ez o 'Vrnbeas-aortpus, SMn d eixa1•, 
entretanto, ·de ser a base da rtepubl1i1ca. EJ 'ª d·efesa do rtri-buna~ . por e.ssa ana· 
'1ogi•a idi•v•ina·, est ava >feita, em vou·oas :pa1'avra;s, com 'ª u1rncçãa dos [!v.ros 
·santos. 

{].l[a,s o mustre vingad-or do ·acoórdão .qiu1z dar~nos, ipo,r um.a •r.eve1ação mats 
4ns·igne, a m€d~da do seu eng·eruho. E fel-o , com •aibun<da n:cia de notas·, em 
artigos• memOlrave1s, e<Viderucia'll•do (.contr a as •v•el·has. ürd.enações, d as quaies a 
!Republica .poderia aproveita.r •apenas o Ii'Vr·o V, o ·codigo d a >f·orca), •qU•e ·a me>-
tivação das sentenças ~ um •estyJ.o cond emin•av<?Jl, que [8'ates ·era 'llm Juris t a me-
nos vrnrgar do que eu su.ppanho, e .que o a.tto1·ne11-ge<n fM'"a1i , nos E &t aid·os UJnµ;dloR, 
nã.o s e :riõde t om·aT :JJOT Mi·nis tro da J •mshlça. raso a despeito dos l!J]l!l1'8.ll!alk13, 
dos livros de primeiras letras, das ·encycl'opedias, d-os trat a dos, e a t ê c1os 
t extos oexpe1r.ç..~os da '1el, >ei:tada- por rmrLm , que r eguila esS.e cargo ! A :t .to•rn'IJy ,g<elrve-
r al ~pprox·l.ma-se mais d e pro'cur1a1ãor geral . P.o'hs se •a rpro{Pria ~ocuçãio mão 
quer .dizer ou·tra ~o.usa! .Pa r a sign"ilficar l\'l'i~istro dia J •us.ti\;a era mrus t er , :pr·O'-
vavelm'ente, ·quios ·dissesse rriiniS'~er of juS't~c:e, ou 1.iecr etary of .i ustioe . !Muito 
bem ! Mas esquecem est es, senhores que, nlos EstadJos Un1dos me.Srri·o, como na 
lng1'at er.ra, o an:irnis tro .dJos• ·co·r.reios s·e d·eirwml•n1a ipo&tmAasber-g-eri.eraDf qu·e. n'ru 
Irngilaterra, o 'Mh1istro d·a Justiça se 1nh tula i o"d M.g•h ciroan;cel!oir, o Ministro 
da !M!ruri.nha .fi s>t Zorci of the admiral ty, -o Ministro das Fi11ramças chwn;c•ellOr ort 
the -ex tJluequer, o M•iatistro· ·do Commevoio· @'l"e's{1rllent o! the Bocvrã of Traãe, o 
M':nfstro da Assi·stencia 1P·ublfoa e da ·Administração Uiocal jJjrelsiãent of bhe To-
c'al goV'ern:ment B o(Jfr 'df ( 1) Ex u n10 ciisoe orrim-es : vor essa amostra se al\r·al'ie 
do r esto, O ii!llu1stre S r. AimphilO'P.hiJo :ri·õde •an dar mu:ito· contente •coon. ·os •ar.ro-
jos do· seu JJaladino" .Mas eu ~ q.ue n·ãio tenho• tem:po, ·n e:m d is·ponha d•e j1cir1mlll 
meu, var a taes •entr.etenianEmbos . · 

J·á se vê que o pl ano d e defesa, a)}p!icadú' e m fB!Vor ·do accõrdão, ~ o 
daX}'U1el1l·e ·rêa, ·q<u;e, lnte1·rogad10 lá.cerca ido s eu m.ome 1pe.Jo· juiz, ·r espondeu : (<1Sabei·á 
V . 1S . que é a prime·i'l'a coitsqi .que eu n ego .» CIQll1l ·Ulln ain t rugonista r es•olvide 
a .negar tudo, nãa ha ·controve•r,s·iia p.ossi'V·el. 

1Antes de iassoma•r eJ.J.e ·ã. ·aren a, Sá s!l!b}a eu que uan. m emibro d.o 18'1.liP'l"eITTIO 
TrlJb1unaJI s e :a,ppa r elhava, pa.na 1vrur esrna-gaT-<II1e, '1'1 .que .um ·c·O'JiJ'ega seu, a quem 
muito ~ ·puor.idade se •com;mu:nicaiva.m· as 1b omhas, de qu e eu estava ·fad·rudlol ·a ser 
ca•tmdça, ·eSf·r ega<Va •as mãms ide a1vo.r.oço . 

INo meu t empo, no secu.1-o em 'que os jufaes dta<Vam t a l·V'ez a:rnenos l:nglcz, 
mas '<lscrup'll1isa vam mais em ~bdlicaT ·a oo:mipetencfa ·da justiça, ·era .prin'Cf.pió 
corrente que o julgador não discute com a p air·t e. Mas ·os t empos sempre mu-
daTa,m, •antes que 'ª po·eta o füsse.ss.e . Aguia:vdeL, pois , •coon ·Curiosi·dade essa 
1!'0fo.rma dos costuJ111es judiciJar.J.os . Q•ui z vêr oomo. se :conciHaria a ;respei talbl!1-
drude do magistrado •com a vuln erabiUd.a;de d-o ·controversis1ta na lu t a c1'a im-
prensa. E vi•o·: o magistrad.c; if•azia~me em !postas, mas s•em er.guer .a. vi se•ka. 

Ora, .aqui ·está o •que •eu ·pão aidm1tto . 1Se o juiz IV'em t erçar ·armas com 
o aid•v.ogado, 'º jui2 q·u:e se des·cubra. ·001mo o •advogadio se descobrLu. As mor· 
mas·, que impunham á j us.tlc·a o dever aie iabst e:r-s·e de i!Jend·e·ncias com os seus 
jurisdi'ccio.nado•s, não er.a;m rn·o1rm;as d·e ·appa~·ein 1cia: e ram n101I"mas d.e conscien-
da. Se essas ~ormas ca:hiraJm, então ·a jousta ·ha de t ra'VaT·s·e no rterre·no d·a 
d.gu,a;lda:d·e. E 1sta q uestão envolve 1resipo.nsabHMa-Oes , a que = a.os •contend-0-

(1) Dudrhez: L eB m.Jinist1·etv àan.s ies prínol.z;cw,x va11s d!'Eurotp e et à'A.m~
r iqu e. >'Cll. [I (Tu.r., 1892 ) p , ·38 e 39 . 

·Cito logo a autoridade, ·pc;rque n est e fi)aJiz, -0 propr!·o fa. b o se dis cute, se a 
polltica o qul.l'!er. 
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'l'es mão tem o direito de fur.tar-.se. Eu ex:i:iuz 10 m eu 1mime: exjll()nha ·O dltlu s.t·ra 
tl·ulz o seu. Tambem eu vodta discutir •anonymamente il1 "0 Paiiz, lá s-OUIL'b1rà. ld·elJ!e. 
Se ·o faço a 1ro•sto tdes1coberto, tenho o :d.l:reito ·de exigir •que o meu adversa.rio 
:nã•o me negaiceie, encobr1ndo,'Se, 'ª honra, que me d1á, 1combaitendlo.,nm. 

rn: d·epo>ls. . . j/á me si.nto saci'adn desta questãKJ" :Fiz neL1a .o .que >JUJde, a 
ibeneficio do paJ.z. Sie ·e11e ·aichar prMeri·veis ás mtn:has as doutrinas, que fa-
zem dJo estado d·e slti10 .ess•a creação deshuma,na e mons'tr·uosa, sua aJlma, te"Wa 
pa1lma . Não capitU'la•ret jlâ,mals ·a essas it:heorJ.as. S·e v.tngarem , v.rin'Ci'pa,Jmente 
se ass·umdr.em a fórm.a. ,1·eg.is1Jati·va, de que nos a.caiba d·e dar itctéa Tum :p,ro.jecto 
sulbmettido á Oama:ra dos D eputados•, e não sob:ra;r tempo ide fecha,r o pai-z ·en-
tre ·as murru1b').'3 da CibLrna, semrpre ·havertá 'lllma q:Jorta .para ,os que 1nã,o acei -
tarem o c!llp tiive'Lro •11epubHcan-0. A -0b1r.a dlO .d·eepov-0•amlent-0 1&0 •paiz, .J:a:rgamenta 
encetruda; p elo t<rnr.or •dos decretos de abril , e continuaida agora IJ)elo frene.si 
po'li·cial, vêr-.se-ha s•ystem&ti•z·ad·a. S.erá -0ccasd·ão <Le re'fuigi.ar no eJGitl110 o WlIIlclr 
da patria, vecJ:aia1'a ás .a,Jma:s· vi.rJs. 

Os meus contr·aditcto:res pe>de.m <Jonitlnuar a lhater.;;;e 1pelo 1Govel.'ln10•, d i·en<te 
qll'e não deixa mal os s eus a1divo.g•ad-0s. O 1D1te.Ut •é a ·1iberd·a<de, nem st:1m1µr·e ·grata 
a.os ,seu:; ·a.m1i.gos. Dos ,premfos, qUte etla iiJlá, o unico, ,q·U:e n'ã.o 1fa11ha, é i!l 'sa-
t isfação da oe>nsoie.ncia. Esse j'1i o t enho. [EJ.stou •pago. 

1 . - ........ ' 1 ' '.RUY BARBOSA 





ESTADO º'E sino 

Seus limites. Seus effeitos . Competencia d9 Supremo Tribunal Federal\. 

I 

O acc6rdão de 27 de abril de · 1892. ( 1) 

DISCUB!lÍ.O DA SEN'I'ENOA 

I 

Dimensão do a!CC6Tdão. 
lEJ<Stylo:s dos t rLbun'a.es. 

.O POJi,z .está pub~Lcando uma sé rie de ITT Otavei~ artigos, es-cri-pt os pe~o Ex-mo. 
Sr. Co.n sel:he ir.Q !Ruy •B rurbosa sobre a -sentença ·d·o Supremo 'Dribuna:l ll'eden1l no 
memoravel ha-beas-<emip~is rnqueri·do em favor dos cid·adãos •presos e de;;tel"rad-OS 
por ordem -d-o •Pres~den<f:·e -d·a R epublica -durante o estad•o de sitio, dec1arado n esta 
Capita;! a 10 do rnez de aibril prox·imo findo, ' 

A merecida .r ioputaçãio do -autar, a magia d-e um est Y'lo d eslumbI'ante, a phrase 
vibl'ant e de •Sentimento, sua v~sta e rudição, a n,ovidade .e maignitude d-0 assum:pt-0 , 
tudo cantri•buiu ;para attra h i!l" ~Qb r·e esses al"ti-goo a -att en cão publica, e talvez ' 
desde logp se votasse sem mais exame ·a ·conderrnnação do 'Accõrdão, esmatgado 
s-0b a dav•a pesada da oritka. 

Ni1o é n-0sso intuito, n a s •paiginas q u e seguem, acceitar sob:r-e toda,s- as llnhM 
percorr l{!as •pelo iUustre puMic!s ta, -o d eba;t,e, ·que seria •lorugo -e .penoso-, ·e ao q;ua l 
multo pro'(}riamente se pod!e·rla 1a;p-plicaT a no s·so ·res_peito o •herni13tlchio d-o Man-
tuumo - lmtpar oonig~jessU8 ,Ao}l,vfU; o nos.se fim é ·simplesm<mte ·restaru.rar a 
autoridade 11ontes1Jada do 'ju l·gado, e pa·ra ·is s:Q condensarem-Os os n-0ssos a<rgumen-
fos em to-rno do·s -ponto.s q uestion ad·os, rub-stendo-no.s -de divagações· o-ciosais, que 
sem -proveito ,prura a qruestão ifatigarão inutHmente a a t-tenção do Lel<toir, 

C.ooneçou S. Ex:. a sua -re-futação pondo ·em -confronto •a estatura medloc 11e do 
wccõrdãJo do nosso ISupl'emo Tr·i-buna:l oom >as proposiçõ,es .g igantescas da sen-
tença da Sup'1em.a Oôrte de W:a:s'hlng·ton n o caso - !Mwrb.ury v·ersus IMad tson, d'a 
qua·l •fo.i ()l'gão o o114ef jus-Hce- J ohn M•arsha11, o· •publicista que p-0r espaço d.e quasi 
mei-0 seculo ·ench eu -com o seu nome as pa1gln!lis da J1!.st oria cons·tituc-ional da, 
grand·e fRe-pubHca . 

1a1A ip•rlmelra, exclama s -. -Ex., mal enche mela fol·ha d·e ·papel, entreta.nito 
que •a segunda o ccupa 3 6 .prugina;; -irrn:pressas ! .. . ·l> 

( * ) ·Do Din'e11to. Vol. 58. 
·(1 ühamamos a a t-tenção do 1-eitor J)la-ra esta serie de artigos IPUbllcados no 

J<JIT'nal .do B'l"a,s~l , p e<1o E xm-o. 1Sr. C-0n:selhei·ro- Joaquim <)a .CQsta 1Bar.rad·rus , ex~Pr.:r 
sl•demte 'da Relação •de S. Luiz do Marmhã.o, !actu a:l Mints-tro do S'1ip-remo T r i1b'una l 
Fleclera:I e ir-elato•r elo acc6rdãio d e 27 · de Abril ultimo, lm1pu gnrudo !)·elo EXJITlO. 
Sr . ·Corus1el'hei ro :Ruy Barbosa n l).S a-rttgos qt1e iITTserimos· na nossa ultima cad ~r
neta. •A co-r.recção ·da .doutrina, a ·sobriedade cl·a erudiç:ãlo, sempre sã e integra, 
a. ITTOtJreza da H-n i;-ua.g-em, sem:pr•e elevada, r-es·p-el•tosa pa·r a co-m o adv;ersar1o exímio 
e digna. d -e 'DrfüunaJ mais ·augu&to .cl\a R-epubldoa, o e.st y·lo s eve·ro, na a·l-tura do 
Msum-pto, r eoo·mimen-dam <o escrhpto do •sr. Ministro B•a rr.adas á considcraçã,o d e 
qruem ~eri,amente 5-e interes.sa•r 1pela questão mais graV1e 'q,ue tenha ·sido l e~nda aos 
nossos tribunaes. - M. S. 
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!Mas, além d·e não ser d•e lb-Om conselho medir pelos angulos ·de lllm compasso 
o valor juri'<'llco de .uma peça fo-rense, S . . Ex. se esq·uece d e •que slfo mui dit'foren-
ctes dvs nossos os estylos e as praticas &os tribu~1a.es •anglo-,Mner.icana:s, aferrados 
ao culto supen;ticioso ele longlwas tradições, que ainCLa não ·consegu+ram clebe1.Iar 
os estadistas do.s dou.s· paJzes. 

·kbram-·se a.s co!Jecl)ões .a.os j·ul•gados ing.lezes ou rumericanos, CO•mpilad·os 
amnuwlmente nos year-books, conf.rontem-ise oom os antigos r eposHo-rios de Little-
ton ou d'e .Britton, de que nos dá exa,cta noti<:ia 'ª o.bra de Houa~·d (1), vêr-se0ha 
o poder quasi mongolico ·d·a tr11diçãn e ela -oostumaigem, não s 'ô nos rPl'incipios 
3'elraes <l.o <lJreito, que sômente de pou·co t empo entraram a . perder á priunHi'Va 
rigidez (ferrea jura), mas ai.ndra ·e ·principalmente no mod:o ,praüco elos julgamentos 
na pronunciação dro.s votos, no· serviço inte1mo dos tribunaes. 

1<c'N1a Inigl•aterra, füz um auto.ri.lad·o Jct. ( 2), as sentenças têm a fómna de um 
Mscurs o; o magistrado <decide ·ex;pondo o rseu 'V•Oto ( senMntiíei) nos :termos· ele uma 
especie de conversa, sem attmúcl4is nem d@S'P•Osítivos f.011';mulados s.e1paradMnente. 
Em França, pelo contraTio, a linguagem judicia-ria, assim nas sentençus como nras 
·ooncJ.usões, ·reveste uma fórma syl!ogistica, que recorda p ela precisão os proces•s.os 
da escolasti'ca. » 

Entre nó.s, ·desde <JS mal.s .remotos tempQs da Monarcrhia IJJ'O·rtugueza, se 
introduziu o' co.stume das sente0n ças breves, concisas, não ·perco·rrendo em tC>dü 
o seu ambito senão as questões controvertjd•as e assignalando os .principias ·ou as 
razõ·es de decidir sob uma •fórma d·og1mrutica, ·como clev·e ter a deci.sãlo j·udlcial, 
para se não 0confund'iT .com ' a1Jegaçõe·s d•os advogados, vicio de ·que se <res•entem 
os ju·l,gados dos trirbunaes inglezes, al•cun1ha1dos de emph aticos rpo r espfritos que 
não s·e d'<lb·ram aa imperio d•espotico <la r·otina. 

[Jm d·Os nossos mais estiIDaveis .praxi&ta:s, Gaboriol! Pereira ( 3), de quem 
MeUo Fredre ('4) d!•zia : - legwnij et cansitetudinwm p:eriti'sr&imu.s, bonus jiiriscon-
sultus, meUor po·eta - , não ce1,i•s1ava de recommen•drur aos j.uiz·e.s •prindp•i·anrtes o 
estudo dl!Js .a,ntigas sentença,s rnoii tr1bunaes, para se .a;ffeiçoarem ao· est.yLo sohrio 
e .energico d'os ju]gadore.s , .que diziam m·uito em :poucas palavras, IJJOl'que ias1 sen-
tenças. ou decidam o cal'lo controverso ou dêem 'ª 1ntenp·r etação cxa,cta tlJo pensa-
mento. da lei, não substituem .os livros <le •exposição do dlreito, q ue eUes presup-
pêeru conheci:dos d e quantos reco·qem ao.s t.rtbunraes. 

tAccresce ·q·ue o· que S . E x. tomou ·pela sentença d1a Suv~enire Oou1't não é 
scnã!o a exposi·ção a.e Marshall, ·encarregac'Lo, segunc110 a ·prax;e judiciaria ameri-
cana, de dar ra opinião· do Trirbunal a que 1preside, p aira ser depois d•e a:csen<Vo.Jvida 
inserida nos rec0fl'd8, collecçãlo dJe julgados, que rtod.os o.s annos ·são .reunido0s em 
um vo·lUIDe sob as vi·s·tas do 'l'úpurral e dlistrLhui.cJ:os peleis •juizes da 'lTrnião, C:on-
g·res.so e repartições pu.b!Lcas. 

A .sentença do 'Trtbunal, .essa tê .apena:s notaara nos autos p elo escrivão 
( clerk), .semp~"e em r esumo. 

«O Tribunal, <diz Desty (-5), a,e orc'Linario .publfoa suas conclusões sem r.epro-
duz!r O'S fa•cto.s n a s entença ( The courtl w~U u~ueilll!J C1111111Ao111nc1e tM't3.r cO?llü1usiom9 
w~tf}hout rrevrocbwcing the Ja.O!f:s irf the opinion) ·ll 

,Pr.oferida .a sen<tençil., o dli!.ief jir,stae<e a .entrega .errtã.o •ao "'~~·~er, ex·ponrdo 
fundamentalmente os motivos em que ·ella se apoia, para que seja 1m1pressa, reco" 

(1) H01Uard, Anci<ennes '1-o.!s lfrançaise.s dwns les coutumes n111g1lal~,es. 1876, 
tom . 1, pag, 3·5 . · 

•(2) - B·ord·eau.x - Ph<ilo~opMe de la ,p·r·oced•ure ci<VHe, •1"8:57, cap. 16, not, á 
pag. <507, 

!( t3) IG•!l!brle.l '.Pereira, ·de manu Tiêg1a. 
\(4) · rMiello F~·ei!!'e, Hist. juris civiJi.s, cap, XffiI, rnJvt. á pag. 132» 
(5) !Desity'IS F·ederal 1pwced'ure:, pa,g , 669 . 
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lhid.a nos livr·os j•ufüc!aes e arc:hiva<da no '1'.rib:UJlal, .0n·de lé consultadia crnmo pre--
cediente. 

Nião rar.o, com essa sentença a.s·sim desenv.olvLd•a peJ.o cl//f!ef :ftu,srtice, sã'o 
colleccionrudos os debates, a s a!legações dos advog'ados , as conclusões ·do alttorney 
gemera! ·e ·O•s V·otos dos i·uiz.es, de mo c1o ·q'.l.loe é uma .e;;•pecie de com21ve remdlu., com 
a maxima ;precisão de todo,s os incidentes d'a audiencia, :reco.Jhidos s<tenograp:hica-
mente .pelos dous tfüc·hyig.raphos qu.e exist em ·em todos -0s tri·bunaes, e. segundo 
R ust ( 1), a;té ircompanham .as juizes aos ch"·mütos. 

Po·r ·esta manei;ra explica-se a ex•tenisão des·usaoda .(l•os• julgados· •aJDlericanos, 
que nem sempre .se limi tam, como entre nós, ás que.gtões .sm;.clita:d·ais pelos Wi:ti-
gantes, mas dHatam o rumbito a .pontos ·que não fo.ram pr.ov000aid·os, do que é e:irem-
plo es•sa m e·sma sent ença d.e IMairs:hall, a crua!, confoTme se exprime Cu:vtis ('2'), 
nã-o s.e -Oil'Gumscreveu á que.stão da incompe•tenda ·do meLo proposto p eJ.o autor, 
mas entrou em divers1a.s ord!ens de cons\.c'IJera·ções, que •aliás poderão se1r omitti'd·as 
sem prejuLzü .fü> fundamento rudüptad.o ( Yw. Wriii frin<'I., on r eading hhat e.ase, -
1t is one of th.e {J(ne()Jt judg,fJ,menM o•f chiei jus·tice Mr(}//·shall --, not upon fMs 
pomt orlly, but cov•ei'imJg a vdir~ety 'Olf sv,bj<J,ot;s). · 

Ravia, porém, 1mm unot.\vo mofü~rosü que levava !MairshaJI •a demor.a:r•se na 
expo.sição desse e d·e o.utros dul0ga;dos :d·a Suq_1reme Cou'l't, lJercorr endo o vasto campo 
do direito constituoeirnnal, que então surgia nas H·d·es for·en:ses. 

Quando .a s·eu al<to mereoime:nto ohamou-.o a ücclljpa1· a ·ca:deira pne.sidlenc!wl 
do egr eg.to areopaig-0, travnva-s.e aird!ente a Jucta entr.e DS dous ·pa·rtidos qu•e d·ivI-
füam então a !Republica, os .partidos fed0e1,alista e o rep•uibUcano, e o po01to· jus.ta-
mente em CJ:Ue mais se avolumava a contendai ·era ·O do chamado - Bt·at.es rig1h(tt1 
- !ni<Jio <l·es.sa campanha J:iomerioa que terminou sob os murDs· de Rlc1hmond com 
a CaiPitulaçã,o de [Jee. 

1Marshali pertencia a·o · parotido federaUsta, CJ:Ue .t endia a fortalecer a União 
controa os ·~iageros d'a soberania dos Estado•s., e en•t ão p1,o-0ura\<a Jainç.ar, oomo 
con&egu!u, ais 1bases CLes:se direito ,pu·blic.o inte.rno, qu·e garantiu por tantos annos 
a paz d·a Republica e o .s•eu mal'avHhoso incremento .. 

O vais·to saber doe 1MarshaJ.l, .o s eu .renome de p·u/blicista, mas sobretudü ia alta 
posição de ohf!ef just~ae,, davrum á.s doutrina.s espalhadas em nome d·a Siipre·me 
C'ourt, diante da qu·n.J todais .ais. orubeças ·se curvavam, ·essa .preponderanc!oa, que 
na phrase do .cha.nceller Kent (·3) ·cons:ti'tu1ia .a \<oz Ni!V·a da CoJ1stituição, ·e o 
illustre magi·strado nãJo perdia a op,p·o.rtunida:de d e ·diesenv.ol\<er as these.s oons•U-
tuni.onrues, q;u·e o assump·to lhe .s1.11gger.ia., em :bem <las idé·as ,a;a; e•sco.la politica q:ue' 
!Pertencia, as quaes •eram uma necessi·dade d e momC'Ilto; para manter illeso o 
prlnco\pio federativ o j•á ~mtão ina;ugurado sob a befüss ima fórmula dos Estados 
ifül,estnuoeti'V'eis na União indissoluve.1. (4)' 

Dahl o d·esenvolvlmenlx> ·e ra extensão das sentenoas emltUdas em nome d.o 
Tri·bu.nal, que r·aTamente se encon<tr·am imi:tadais nas do0s •successores do in.siogne 
magi~tra;do, .salv.o um •OU outr.o CilJS·o ma:i.s !!lnPO·rt'ante. 

Mas entre nós nem mIUta oidentLco motivo, nem a nossa Cons·titwição, que 
j:!. encontl'aTa mod'e!.o.s· ex·perimentados, se presta â,s incert ezas e !los duvld•ws q·ue 
occorrernm na R ep.Uibl1ca :ru:nerioeana no. a:lvo110cer dlo oonsUbucLonailsmo, e s·us-
o!taram as 10.ngas ~ntel'pretaç;ões dos tri1hunae'S. 

•Algumae de•&Sas du.vi·d·ll.'s, po•r ex·emplo a d•a -0ompetencla ,para ·a suspensão 
do hlabeait-corwus, foram ·feli'zm€illte dios·sipa:das entre nós por füsposiç;ão clara e 
positiva, outroa,s que occor.rem e h ão de manter a·inda por al.g.um :tempo incer.tos 

(1) LRust, G1oà/e oJ civil p1•o·a,edu1·e, 1•8·9(), !pag . 32. 
•( 2) Cul'tis, Jur11sdiation pratice amd rp eouUa;r j1J.s(sp1rwcleno.e oif the ·ooimts 

(Lectures ), pag. 8. 
( 3) Kent. Clomm.. Tom. 1. 
(4) L rub-0ulav1e,, .Hlst. dos Est. Unidos. T 'omo 3, 1Pag . 488. 
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e vaiclli<antes os .p rincipio•, serãlo so.Jv'1d81s pe los .pr-eceJtoo or fü.na!'j.011 da h<J rme-
neutica, sem ·que por tal motivo •tenhamos necessidade ·de a.mer·tcani&<lJJ· a.s pra-
ticas d·os nossos tri'bunaes, oo&tumes secufaoos, que n:!Lo nos enver·go·nham, pevque 
&m ultima analys·e encontramos -M.enticas na .França, na Ita!ia, na Alleman1ha, 
oujo.s supnmos· bribunaes hom1bream, e talvez -com vantaigens, com os Q1;.een's 
Benuh e Su,pr<emie C'owrf) .el a Ing.latci.r.ra e d ·Os Elstad-0is f{Jnid1os. 

E~p.Jicada ass·l:m a 1treviodrude do •a>ocôrdão do Sulpremo Triobunal F'ederal, 
parece que a doutrina que eJ.le encer.ra, e não a sua d:tmensão, é que d.evia urv!ca-
mente merecer os 1repaTo.s do illustrado c·ritico . 

.A ·concisão está ag o-ra justifkad1a ; o .mesmo nos propomos fa:zer quanto â 
coutrina, acom,parnhand'o a .S. Ex. inÓ1s pcmboo capitaes d•o ar.gumento, o que serâ 
objecto de .s•ll'bsequcnt es artigo•s. 

'.CI 

· .Vot·os dos M!n!.stnos Sr·s, LAmphilophlo 
e M. Soaires. 

Inteuomp·en:do ·O .exame do aiccõroão, delf:ev.e-se S. Ex. na analyse dO·S votos 
doe dous il'llu,stres !M.'inistros, os> ·Exmos. ;S r.s. Amph1J.ophio de .Carva1ho -0 !Macedo 
Soa'l'es. 

Estes juiz·es· acc()itaram 'ª cona1usão do 1w0cõrdão, mas limitlllr:vm seus vo.tos 
ao fund·amento da -incom•petenda <lo Trfüunal ·pa.I'a conh.ecer , antes ·do Juízo poli· 
tico .do icong-resso, ido .a,cto ·do 'Pr•esidente da iR.epu·blica, que .a.e·claTou o estado de 
sit1o é decretou medidas de rep.ressão . 

.A!Os iJlu.stroo m·wgtsvrad·O'.S pa1re·ceu .o;pportuno apoia·rem seus v.o·tos ;n:a dou-
tTína do Attorney G!ent)i-al '.Hatr ·e .de Pasch a:ll (1anno.tações á /Constituição a:m.e-
ricania, ·traduzWa>s e concord·a d1íus 1prnr N . ·Calvo), e j:wstannente PO•r causa desra·s 
r Eif·erenci·as desta-cou-·os .e> .sr. Ccmse!1heir-0 '.Ruy 1Bwrbosa dos outr.os m.embl'OS do 
Tdbun:al. 

:Quanto a IPasc'hall, S. Ex. contesta-lhe autoridad·e ,par.a, pe·lo menos, hom-
'breaT .com Sto.ry, Kent, 'Cuirti.s, Har.e e o·utros •p.ublici\stas , pots nem ,uma sõ vez 
si-quer o encontr·ou citad-o nas grandes obras qu.e tem folheado s0bre o clireito 
constituci1onal ·ameri·cano; e .quanto a J:lates, a;l:ém c1e n ão d escobTir .qualidade pessoal 
que o r ecommend·e, não vendo- 1Ja>ID'bem seu nome fi1gurar ao lado de outr.os Attor. 
neys, que ·deixarann ·de ,sua pa;.sswgeim um rastr·o ·luminoso, ao laido por exemplo 
de 1Parnonis, Gu:s·hing, Stanton, etc., S. Ex. o av.erba de sus1Peito como instrumento 
doe!! nas mãos d:e Lincoln, que no p eríodo da se-ccess·ãlo as.sumir.a tod·os o:i; poderes 
da crnctad!ura. 

/Longe de nõs oontrasta.r '<l juieo que S. Ex. fúrma de .Pasohall ; ·a.iremos, 
comtudo, rtue o seu 11vro, de ·qµe duas traid'ucç;ões 1á viram a luz nà Rep'l.l!bllca 
~"'-rgentina~ uma de Clodomlrn Qlj'iorog·a, em 188'8, e outra de N. Oalvo, ·em 1888-1'890 
(ldoUJs volumes pU:h)i<cado:s), faz ,pB!rte da bilbHoth.eca cons·titucio·nal americana, 
e, .s·eg•und-o affi<rma o traiducto.r ang·enti1no, m·er.eceu , ser tradu·zido antes d·e qua1-
quer outr.o ;pe'lo seiu. VOJlor soifie1~1!./,f~ao dentiro e fóra do p.Clliz dio autor. 

E ' uma obra, pois, que não rená o v·a lor de .u m Uv·r-o diodaictvco, como o de 
'' Hare -O'U de .Pomeroy, mas ·que !)ão me.reee o p equeno apreço em qu e a tem S. Ex. 

·Basta para recommemdJal-a a ciMumstanci•a de apo-iar ·quas1 toda a ao.utrina, que 
expõe, nas decisões .C'Jo'11eccionadas dos tribiunaes, do 1Con1gress.o e do Gov•erno. 

Não podem ser mais 'a'Ulto·rtzadas· as fontes da inter.pretação. 
IQ·uan:to a lBates, ·pa:rece-nos iinfunda'd·o o juiz-o d·e S. Ex. 
Edlward -Bates não ié um nome obscuro na ·historia •oonstitudonal ame.TLoami. 
Wlliia!do :ao 1P•airtido wltvg, conhech'!lo· na tenva do. seu· na1sclmento (Mwsowitl) 

como dLstlncrto [.egista, t end·o occiwpado vario.s empregos na aid!min!stra.ção, Lincoln 
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o foi .bU1Scar n ·as fileiras de Se'l.IS B!dversa.rios· para confi8Jr-Jhe em u~na situaçãlo 
bão gr!llV'e, ·como eDa. a da Rep1ubHca, ·O •alto• e·a:rgo ·de oons.e1heiro dú Gorvevno , que 
acaltniva de ser ·r.eil'\m.-0tado por C<u&hin:g, ·Cujo merito S. Ecx. me•smo. rreoo'll'hooe. 

P.ouco dem0;rou.-se IBM:es n •esta -0ommissão, po!S. em 186·4 succedeu.7lhe J.ames 
S1peed, de quem Blaine (1) disse:. - é wm ÍJ6ria,consi4!to respeitavel, o hom<m1 
caqJiaRI d;e s-1wcede-r a Bates. (•SIP\eedl w ·as a higM;y 1·es1,0ctable lawye>r, an.d wrns 
a!logether a f\ílt man to swcced 111'-r. Ba1Jes .a.s the Border•StMe men•ber of tho 
cabinet). , 

O cargo d·e attoimey generial, que corr.esponde mais ·aio de Procur.ado·r G eral 
da Rep1JJblica cl!o que a.o de 1Ministro dJe· JDstaéLo·, <foi sempr.e con<fiiado a um juris-
eonsulto (,21), .que oo r ecommemillsse .pelo tal~mto, pelas luzes e p elo carwcter. 

1De<ss.e mesmo !Bates diz o citrudo B1aine ( 3) : - amw o!d wh'úgi, -z<:r;w'!fer o! ai~!Uy, 
a gent•!ema.n of oharaot·eir. 

Ora, 'UID infüv.k1uo n Est.ais ocmdJições· n:ã.-0 ié um nome 01bs0curo, nem <Y facto 
de occupa.r junto ao iGo•verno um ·empreg.o d;e admini·stração fecre-o d<e incapaoida!d•e 
como jurisconsulto e '° conver·te ·em méro. instrumento de viontade iafüeia . 

.A prevalecer tão dle·s•comm;u.nal •pr·opooição, o que se não ,poderta füzer contra. 
as a!dm!rav.eis conclusões éLe \Merlin, o IP•apLniano mo·de.rno, C]:Ue .fLa·urent ·I"ep,uta 
a,ind.a 1hoje •O prtme·ior10 ju.ris·consulto de !<'rança, -0oncl1J1sões qu.e .serviram de plaarol 
aos arestos éLa Cõl'te de Gassaç.ã!o? 

Nem s·e nos -obj ecte que são de indole d<ttferente as duas instituições d.o 
Ministerlo Pu•blico na França e 'nO•s Est!l'do1s Uni:do.so, 

.Q'Ual(]:uer que 1possa ser a difüevença no que respe·ita â. ampl!tude de s·uaa 
aútrtibuiç·ões e ao modo. de ecxercel~as, em um ponto sã.o idewticas, - em ser.em 
;tmbaa a,g·enci.B>s d:o ·Poder Executivo. 

IM:rus, nem em ·!!'rança, n em eim ,p-a,rte alguma, se av.er,bo1u jtLmruls de suspeita 
a opinião d·e Me·rlin, 'Pelo m ·otiv·o· d·e ·serem elle seus succes>ol'Cs, em cujo .numero 
entra 'º H1'us,tr.e ·Dup'i.n, amcilia.res da admin1stração, gens dw roi, -como se füzia no 
antigo regimen. 

INo.s Estad·os Unidos simi.füa.nte p·revenção. n ão existe contra o at.torney J7181W1'.QJ!, 
e a prova temos no seguinte ·caso, russ Lm expos to em r.ecente ·O'bra jurMica ( 4) : 

·mO Governad'o'r d-o .E sta:tlo da Caroli'na ·do Norte r Clquisltou do d·e Ohio a 
extra.dicção de um -0rimino&o que se r.ef·ug·Lara neste ultimo. E stado. 

O Governa;d.or de Ohio deferiu a requ.is·içã'o mia'lldrundo ,p·re.rrd.er o extradictarud:o 
para entrE'!g•a l-o ao mens·aigeiro, que ·devia i•r busca·l-o dientr.o de determi'!lado pl'a1lO. 

·:r-r'° dia em .que €Ste PDBJW· ter.minou, o pa;ci:ente requeréu 'U.rna ·ordem de 
hmbe.a;s-.aorprus, e o ''l'riibunal, requisitando im:tormações tLcerca ·do frucito, obteve 
r esp·0<5ta do Govern.ado•r, a .eclamando que o cumprimento d•a rreq:uisitor-i:a havia 
sido por ·elle revolgadJo. 

IS'llscitou~se então a -questão ·s€ o Governador podia revagar a €Xtraifücção 
r e(]:ui1sitada pela Carolina do Norte, e o Tr.füuna l, reconhecend·o em;tJ:ona que so1bre 
o caeo .não ha'V!a ,pTeced'ente a1gum judicla·l, .prontmciou•se peJ.a ia·ffi.rmativa, apoiado 
em dectsõ·es administna-tiva.s e pairecer.esi (lo artrtorney.gienera!. 

·Els a 1sentença: 
- Como a.oa<bt1flno11 {le vêr; nãlo h(J, d,aa1'sc]o a!g1mia .àois tr-iibunat;is dos E1&tia!dJo'8 

Uri&J,O's 010 de qioo,iquer Ti~bunal ele Estcodo, wl, ioWima insta!ljoia, sobre o .pont'o 
em examie. N.a f.a!Pa,, :porém, de ' taes ldeaisães aev.emos oonSi'loltiar, aomo aiwto,1'iaada, 
a íniterpretaçãio ~ratliaa, qru,e 'ª eB'te JYreaeito oonst~tucio.nal tem aaao , o Pd.d(}T' Ea;e-
cioti110. Encomtrainos opiniões 1emA.tUdas 1J01· homens qioe •OG•cupa.ram as 11U<!Ml ei e-
vaidlflis posl~çõ:es tam.to no Governo Fed;era,z 100'l11jo no 1dJos Estaido~. O •a-ttorney .geirue-

(1) B1aine, Twenty yea,rs of Congress, tom. 2, pa,g. 62. 
't2) GoréLo.n DLgest, 1pa.g. 285. 
(S") Bimine, ob. clt., tom. 1. 
( 4) American law rev!ew, tomo 13, 1878-1879, pag. ~597. 
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0ral Hf!'fll1"y StGJmbery,, em cons·u!lt.a ao Gm)\~a.aor B:eib•b, entteniãe que o Giov6rnador 
póide, àGJdas ic;erh11111 1ofa·OU1m11tam,oi>as, rievo.gcir o .üWmlP.ra-se aa r equis,it;oria. 

E o Trib1U'nal, apoiando-se 'Ilia ,conSIUlta d 'o 111,ttoa·ney gieiiuerall Stamibery, assim 
o decidiu, concedendo o habeas-cora:>us, 

O Tribunal 1foi a ,ífuprreme O 'ourt, e o jul:21 ,que deu a 'ºP'inião {lo mesmo Trl-
blllla! ,para ser ~rchtvaida, f1oi o oh'!r;f just·ioe Okey. n 

Vê-se, d·esta transcr.l•pção, o r espeito em que são tidos nos tri.bunaie,s america-
nos ors !Pll'receres ido at~o1~i,ey ge11,er.a1P, e, portanto, duLgwm.:;s q ue os i llustrad;ie 
Ministros Srs. Am.phil01p.hio 11'e ·C<trvalho e Macedo, Soara:;< podlam ·invoca•r a a·uto--
ridaidoi de Bates, ido meS'llllo mod,o que os jui'zes amerl;canos invocaram a de S.bam-
bery, ·para jUIJ,tl:fücarem seus votos. 

ll\!fa.s -OS voto-s cfos dous MinLstÍ:os estarão em ,con trad•lcçl!.o oom a opinlã!o de 
Bates ,ou de Pascha,J? 

iGr,emos que nãio. 
1Bates entende que os tPill:>un1aes não ,podem coruhiecer d·as pris·õe.s ordenaidas, 

em viüude da suspensão 'd,o hab0081oorpws, ·pelo P ,resid,ente, o,u f,eita-s em seu 
nome, p.or nã!o l 'hes ;ser l!cito j'ul<gar os acbo.s p{JMttcos daC]:uelle f unocionarlo. 

Esta opinião está substanciad,a na ·i;io'ta 140 de Paschal ou da <traducção 
Quk,o~ ou da traducção Calvo. 

'Em iLawirencie (1) en•contr,a-se claramente eX'.POsta a <loutrina do a,tt'orn,ey . 
.Diz Lawrence: l() . att01'"1üf7Y g eneral, que servia na a:dmin•istração de Lincoln 

em 1861, d eclawu q,ue é wo Pres,iidente .que compete aipr.eciar ,as razões ,politican 
que determinam a '81uspensão '°'º ;privilegio do habeathOO'l"[)ru,.s<; l)OTtanto, a a·uto,ri-
dade, que lhe conf.e.l'e 'ª ' üonstHuição a tal res,peito, d·e nenh'um modo pó.de ser 
p.rejt~di•cad•a pel<os J!)iOd·er es, que o acto j,udfoi<Lri•o d·e 179·8 (lei .que confere aos 
juizes 'ª ,fa.çu'l:dade de - expedir 

1 
wi'iPs de lwbe1119~om-pus) ,dJá aos tribunaes ácerna 

do· habeas-corpus. 
Gonfm1me \Bates, portanto, a s us:pensão do hab eas- oorqJus ,que corr•es;ponde, 

c omo se S'abe, .a.o 1n0sso esta:do de s ,lftio, :produz ,entre outr,os o ,efJetLto de <Jbstaii· a 
que os tr,lhunaes ipossam con•hecer da legialida;de ou ille~alida;de das p,risões ord,ena-
<las em ta;e.s circumstancias pelo .P~esidente da Repub!kia. 

Refie·!Wndo,-se 'ª esta op:i.nião, iP~schal n em a nepelle n em a pe.r.fHha ; Iimita-se, a 
e:irpôr a da:utr1na, que no µiomentp ficou p,reva·Lecencllo, e contra a qual, s.eja dito 
desde já, nunca' se ,pr,O<f,eriu j•u,J1ganrnnto algum nos trlbunaes, americanos. 

Em nota 3•9 3 á pag. 4 61 da rraducção Q·uiro1ga, que cones,ponde á prug. 198 
do 2° vol. da trad,ucção Calv,o, Pasclrnl rupenas cont esta a com1Jet en cia do IP·resi-
dente .pana su.spend,er o ha,beas-oq1wus, entendendo que é a.ttrfü,uição pI·o,pria do 
Q(}ngresso ; mM qU<Lillto á outra '.pfül"te da doutrina de B'ates, o a'utor nada diz 
que lhe s,ej,a contrariKJ, antes do ~eu silencio se póde d eduziiir que a a•ceita, pois 
uma opiniãio nãio •exchue a outra, tanto m!l!is :quand·o, seg'Undo, ws traidições ingle· 
zas, (2) é aquene o ef,f eito do M!Z d'ª suspensão do habeas-corpus •• 

!Assim n•os parece que -0s voto1,> d;os dous mini,stros wssentam na doutdna por 
elles invoca.da de Bates ·e de Pasch<j.l. 

III 

·Entrando no ex,ame do accõTd\LO, IS. Ex. 1nic!.ou a analyse dehle !Pela doutrina 
de Mar,sha.Jl no caso MQ//"b'Ull'1J' vs. M,aàison, julgado ,em fev!ere1ro de 18,013 pela 
Sitpt'eme C.ourt, ie llllO qual !!JeLa primeira vez reso1v,eu-ise a lncons1I<tuci,onaJ.idade 
de uma lei do ,Congresso. 

(1) 1B. ·Lawr€1!1Jce, Gomm. ã 1Wheaton, tomo 2, 1p,11;g. 113. 
(1) ~EJi.shel. ·Englis,la. iocmst ., Va'g , ·104. 
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;Nada t<mos a oppôr á pa rte geral da eXJpos1çao ma,gist ral, que S. Ex. fez 
des l(; aresto e da d-O'utrina 's obre elle expendid:a pelo. illustre chief jtustiCe,, nem 
á outra, e-m que d emonstrou de modo inequívoco q·u·e a decisão do Tribunal nao 
•havia tran&posto o ·1imi-te da !noompet encia d:o meio, não obstante a ampUação 
que a competencia o·rig.inaria dJo Tri•bunal recebera de •uma lei do Cong.resso. 

iMas S. Ex. fo·r, s em o q·uever, i•njus to oom o ·relator CLo 11,ab'eas-dorpus, sup-
porndo-o caJpa·z de invocar um aresto que não co:n,hecia ou que conhecia incom-
·pletamcnte ,pelas r e1'er·encias -tl'Un·cadas d-os exeget .l:s. 

A citação d-e ·Curtis (1), que re4ata o julgamento .com a lguma particulari-
d a·àe e criteri-o, deveria t er ddss ipa d·O no sem• espiri•tú ei.sse infil'\}'dado juízo. :t 

Si M111·s haH, enunc>iand-o a d ecisão do Tribiunal, <tives•se Jirrul•twd·o o seu estudo 
ao unico .ponto da incompe<ten•cia do duizo, ou a ntes, da inrcomµetencia dlo m eiJo 
proposto por M1arbury, certo .seDia p11ocedente a cen~ura ; mas •tambem o relato•r 
<lo IUJ.b,eas-oorpus não o t eria in'Vo'ca:do, porque n enhuma analogia apres·en1Java com 
a especie, que então I"elatav•a. 

:Marshall, po•rtém, não .se .Hmitou como jã, vimos, a este ponto; examino.a 
a q ues tão s.ob vwri·os aspec·tos; entrpu em cons·iderações - umas d e ordem geral 
jur idica e o•utras de 01,dem constitu'Cional; fi.g.u.rou mesmo 'ª possfüllid aCLe de 
ser <J caso j·ulgado origin ariament e (2) ; e, aipós mefütado estudo, conctuiu que 
ainda ·nesta hyipothese n ã o podi·a o pedido d·e Ma1'lm1·y ser clefor.id•o, •porq•ue <J 

acto de .Mrudi-son, pratiocado em no·m e e por ordem do- \Presidente, era um 8JCto 
p1:1li tioo, s obre o qual não 1po1dem uribunaes judicüuios in1stitui-r ·exame d e quaHdrude 
a lguma. ' 

1A esta parte da CLQutrina d:e IMarshwll, a este p rinoi'Pio po·r •elle proclaJmado, 
foi ·que o •r elato r -do hcibea3,aorpiM ·a llu.diu em rupoio da these que demonstr a va , e 
que lhe •pareceu então, como1 ainda hoj e lhe :parece, perfeitamente app.JicaV'8t á. 
e9pecie. 

•Dispute~e embor.a em :um a posse do emprego, a liberdade <individ1ual em outro, 
pa ira scrl:>re ambos· os oasos , inoflex·ivel e In>solavel, a questã!o .pü.Jitica, isto ê, a 
medida ,go'Vern amental confiada ã. diiscr·eçã-o do P1,esidente, e essa questão -embarga, 
o exame das .questões secuondaria•s, que ella envo.lv·e .e domina. 

1Par.a ·que o .le itor possa wpre'.cia:r em tac1a sua '.[>Ureioa a cfoutrina do i·ns~gne 
magjst rado e 1perc.e•ber a 1proced•encia do exemplo i'n vocado, pedi.mos-lhe 'Venia para 
off.erecer-1he na 1s·ua !ntegl'a o 1Juphco. daqueHe a;r,esto, seguia:o ela versão par-a. o 
ipor tug.uez, po·rque ~tr•e a nossa <} a ele S. Ex. ha uma pequena dif.ferença, que, 
entretanto, 1pertul1ba o s·entioclo elo memor.avel documento. ' 

·Auxiliam-0-nos da ve!'são "italiana ·de U g-o ( 3) e <la franceza de Cbambrun ( 4) 
'<<By tJie oons t ·àtwf}.;on of tlUe Unitecl Stciiesi t he Presidenit i s Vruvest.oo w 1itlb 

oert:.ai n iffl!POrtant p.oliU.octl 11ow.ers, in the e{l}errcíoo of whioh he is to use Ms own 
IUwrction, anld ef.g aooo.untable only Po Ms country i1i fui.s pO'viti.cal chr1111aoter, anld 
to Ms own oons.otmvce. '.Po .aid •hiJni in the pei·for1Mmoe of th(j,Se duties, he is ()11;,Pho-
riBOCI to aJptploim.t oertain ot.J~oers, who act by liki.s autlvoi'ity an'd in conf<Jrmity 
w·itJ; h>s orders. I1v suoh cases their acts cire lllis acts; anel: whatever opmion 
may be 'intertain'e'à af t he manner in which ,exe.outitve 'dis01·etion mCI11J be u<lt3d, 
stiill tl•ere exi&ts anid can exist no powm- t'o <oori-troi that <Dis01,etion. T li,e sub,iets 
wnc poz.ilt>ical . (o5) T!hey r espeot t .foe natõon, naot ind>i_,·idu.a.Z r ·ight81, cr.wã be:irngl 
i10t.iru.9ted to the Exeoutioo, the deoi.sion of Phe Executitv'e vs co~wliW1we •. 

The appUoation of t,'1.is remark wm be perceived by advertitng t o tive Act 

( 1) Curtis - J .urisdiction etc. (.L ectures) . 
(2) S•pear - On the law o.f fe·deral jud iciaTy, 1883 , pag, 336. 
(3 ) Ugo - L egge inconstitucio rualle, pag. 103. 
({) Chambrun - Pouvoir executif aux E'ta,t;; Unios·, pag. 155 . 
( 5) E' neste pont-o que discr epamos da trac1u·cção ele .S . Ex. 
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of .Congr<N1s forr est.ab!isMng Dlbe dlepartment o! Flo•11eimig Alifavrs. TMs offioer, aii 
MB dut-ies wer.e prescr·ib'l3d •bY vha,,t aot, is to co1~f01'm .Pff'eailsely t'O the 
wm of the .P,resident. He 1s t.he mer,e organ by wl•om that w !Wi is 
commurucated. The ao~s of swoh am ofltiam- as cm offiqe1·, can n<W8g' be ea;amiinable 
by troe courts. Em when the legMJ.lxl<&wre Jll1'00eeà to imwose ·On that offiMr othe1· 
duties; when he is dil1u~dted p.erempto11ely to perfi.orf'fm certai1• q,o.ts; whe Phe rig·hts 
of iJluUvid!ua1iB are dep~dlent on the p érfo1·mw1ice o! H•o~w a;ots; he is so f µr the 
off•iOer of the law, i s amienabbe to the laws,for hils oondiict, wn!d cc111;not cit 'lvlis d;isc:re-
t i on &p,ort 'aw'ay the v.esteã r ights of others .. ·Th;e coiwlitsion f'1'<Jm tlh4s 1·easonim,g is, 
that wliene tlie ldea,,ds o! à 'eP:twtments Cúre IJhe po·U!Jioa,Z orr •a0111f1àer11qiaZ a.ge?1'~s of. the 
E~eoutive, memely to exeoai~e the wi{l:l of ~he PresiàM•IJ., o.:r rather, to act in oasoo 
in wMch tl11e Exeoutiv,e poss.ess a oon11tatult'ionla.l O'r legal dtis01•el!1Jo1~, w,ort,hing cc.n 
be . more ·verfieo.Vl'Y dea1· than vh cnt theim d\ots a.r·e on'/11.J vol1ilticcbll1JJ exmnilnail>le. (1)' 

-<<1A ·C-0ns.tituiçãJo aos Estrudos Unidos i"1'Ves·te o Pvesidente ·em certos poderes 
políticos ·im'Portamtes, em •cujo ex·eroicLo é gufa1Jd;o s ómente pelo .pr.opri-0 critev>o 
-(dis01·etion), e, como ·homem ,poliüco não 'ê !'espons·a'Ye! senâlo :perante a INaçã-0 ' 
e ,per.ante s•ua consciencla. PM·aJ ·a·uxilia"J,o no dR!sempeniho destas ,f·uncções, tem 
eHe -0 dfreito d.e n·omear certos f'U'l'l·Coi·onari•Oll, que ser'Yem s ob sua au,toridaid!e e 
de accôrdo com suais oTdcns. Nestes casos, os act-0s ,éfjestes tunccionarios são actos 
do PTesid·ente, e, q.ua,J,q.uer ·que seja a .opi.nião CJ!Ue a.e .f·orme do 1mod;o por qu e o 
Executivo o·s ex·er.ce, n ã o ·exhs te n e<m pôde existir podetr al•gum .que o fiscal'ize . 
E stas materfas são politicas. ( 2) Ellas pertencem ou inter essam á Nação; são 
·~x·trainh'ae ao di-reito lndivl·dua·I; e, c-0mo são confiadas ao Executivo, a decisão 
do p,residente é d efiniUva. A ap'Plicação desta r egra ·torna-s·e clara com o exa me 
da le i q u e creou a Secretmr!a d-0s Neg-ocioos Extrang·ei.ros. O funccioonar.io, que a 
diri,g-e, dev.e p ela lei de sua creaçã!o obrar precisamente de accõroo com as ord·ens 
do Presidente . . EHe é apena<S o 

1
or.gão, 'pelo :qual estas -0rdens ·S·e transmittem. 

Os actos, que neste cairaicte,r o mesmo r1m·ccionaTi-0 p•raUca.r, não são suj·eitos 
a<>a tribunaes. ;Moas, quarrdo a 1€fi- imlpuz,er a·o funcci-0na•rl-0 outros dever·es, quando 
ahe ,preEcrever precisamente c ertos actos; quamlo destes ·actos .dependerem direi-
tos lndlvtd·uaies; ·então elle 01ão (! mais o O'rgão do P ·r esid·ente, é O· ministro da lei , 
e com<> tal é res·ponsavel á 1ei pelo seu proceder, e não p&d0e a s eu taJa·nte disa:iôr 
dos direitos adquiridos de outrem. A conclusã!o d·e.st€S pri01c ipfos é esb: -
~emlPr'e que os oli'ti/es dbs departta.rn,entos do G.overn0 obra•~em como CllO\iln tes p'oli-
tioos ou contiã.enciaes do Presfd'ente, p,ara executarem su11JS ordens, ou rnalho-r, 
pwra pravvoarern wquel!es alctos, qnt1e são cor~f~adoB ao priu~e1~te a4·bit1'io ( di&eri3-
tion ), constituci)lin.al p;u l eg(J)l, ~no P?'leS~dMifü, nã-0 n,a ?1'{]J(oa; .maA)s cemno do ~ 
serem estes actos sujeUos avencis ao exame pe>mtico (nothing can be mo.re per-
!ectly clear than that, thei.r aots are on!y politically examinaible) . 

.Nesta sua e:x>posição Marshii.l.J distirngue claramente duas c!as,see de fun•cções, 
que .o Presiden te exerce no .manejo ·dos nego.cios· .pubHcos, u m as governamentaes 
ou políticas, outras méramen te e:itecutivas ; e ·a .pro;pria natureza de cwd·a uma gu iou 
o eminente maighstra do na 'Co!lo.caiçãJo ·dos 1ma;rcos ·que as extremam. 

As primE!ir!llS, a iccmstit uiçã,.o conf.iou·a:s ao :pmdente .arbitri·o do P residente, 
a o sacrario inviolavel de ·sua co.nscienda; proclamou-o irres·pons•ave'l ·dfante dos 
tribunaes de J ustiça; constitu1q a Niaçã-0 uni!co juiz dellas. 

Nas outras não e:léis te arbHr-io wl·gum; o Pr.es-idente é simples minlstri> d'll. 

·(1 ) üranch 's-R epor ts 16·5 . 
. ( 2) 'S. Ex. trnduz assim: E sses a;sswm1~tos são os de natiireza poM.t ica, isto é, 

os que dizem r espei.to á Nação, e não i1~teres.sC11m a d;/rieitas indiviiditaes. 
l ' arece, -en1veta.nto ·que Mar;shal.1 ne.'l·te periodo quiz dizer que eram l[Jolltioos 

e !não pertemci·am ao direito i01füv id-ua1 os actos de qu.e acabwvla de fra,tar, e assim 
o IP'rova a continuação da sentença. 
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lei; os 'seus actos, ·qu·e não :pertence!l!l, ·como aqu E.Jle~, ao dominio da .politica, afe-
rero-se pe1o criterio exclusivo d'a lei, e ness·a hypothese os tri•bunaes têm compe-
t encia .para revel-os e 'Para recontl·uzil-us á. ·orbita constitucional , se por acaso 
del'Ja se aifasrtarem. 

o~ mesmos motivos, a . met5ma linha d e demarcaçã-o, 'º mesmo criteTio subsistem 
quan{o aos aictos dos S·ecretarios de Esta;do, segundo o•bra1•em, ou como orgãoIS 
do Pres idente, ou como minis trns da lei. 

Gomo d·i~er-se, pois, que .Mairshall reivindica para os tr1'bunae s o conhecimento 
de todos os actos do President·e, governamentaes ou e:ioecutivos, quando ahi está 
o ;r.r-0pr.io aresto .a iproclamar que os actos politkos são entregues á. r eli.gião da 
consciencia desse alto funccLonario; que estes actos só podem ser sYndicados 
povirfüc<Unen.tc; e qu·e nã.o h a na terra tribuna l que os ju,Lgue, senão o povo? 

.S-e a1guma 1duvid'a ·póde ·sur·gir q uanto á natureza do acto, que t enha ·de ser 
aferido :pelo cr.iterio esta.belecido ipor 1MarshaH, n enhuma e~ics te ácerca da incom· 
petenda dos trib.unaes· ·pa•a envo.JvE>rem-se n as ·f'lln·cções voliUcas élo Ex,ecutivo. 

Este ,princi:pto, .firmado claTamente no ,aresto, que ·acrubamos· de cHar, é !hoje, 
douti,ina pacifica ,entre os 1pubU.ci·s,tais ,e col'rente nos tri'bunaes .amerkano'5. 

FõTa inutH invocar a a'ubori<'t1ad·e de outT·OS ·esor1ptores, oo•mo Hare (1), 
Cooley ('2) , etc., ·em apoio desta affi.rma.çã!o; 'basta citar um só, mas esse de 
grande valia, e dos mais recentes: Pomeroy. ( 3) 

Delineand10 2!5 feições carUJClteristicas do poder, que o Presi·dente personHlca, 
sua estructura :provria, e a :posi~ão .que occupa no systema , -0 es timavel pubHcis1ta 
assim . se pronunci·a; 

1«IConv1'm não pe1•der de vista que o Pre·sidente é um ramo independente e 
coord·ena,do do Gov.erno. A 1Consti1mição, n a mrugnH!cenci·a de sua theoria, fel-o 
co-i.g-ual na org,anização üi•parti:da da ,s-oiberania. O s·eu poder .deri>'a da m esma 
fonte que a dos r amos l~gislativos e judicial. .A.. n enhum destes póde ser sujeito. 
O .poder discrecionario (<UsC111Jt1ion), ·em 1q'\le é inv.e&,t ·i,do, é tão a:bso.J uto co.mo 
o '<lo legis lador, 1maior :que o do juiz. iE no uso deste poder discrecionar}o n enhum 
dos outro·s pódoe' J.egalmente intervir. ,5a.Jvo pela acção do iniv ea.ohment, quando 
o 'Rres:ide.nte tiver pr-ocedido por coi:.rupçãü ou ipor crime, nã:o bastando o er.ro 
ou a :simp·les ar.bitrariedacle. As Jluncções que exerce .a 'Pr.esidenbe pod!em ser divi-
didoas em tres 'classes o·u categorias fü.stinctas e ind,epenid1ent~s. O Pr-esldente recebe 
as primeiras da :pro1pria Gonstituiçã-0, como ramo independente e coo·rdenado d<o 
Governo, e oe!las ·rhe 1são iprivativamente 'a ttri1buid·as s em ligação a lg uma com ~' .B 

leis ordinari-al5·. A' s·egunda cJ.msse p"ertencem ·OS actos igualmente .conlffados á. dis-
<;reçãlo do Pres·idente, m as que desp.end em d e lei <lo :congr-esso para a oppo·rtun i-
dade •OU occasião do seu exercicio. A' teneeka, finalmente, pertencem os actos 
prc;prill!ll1lente executivos, em que não· t em M'bitr"o algum ·O 1P.resi·dente, que os 
pratica como llJliniS<tro da lei, e sobre -os quaes exerce o iCongresso .completo podeP 
de fi sealiZ'açãJo ( over Uiis clM'B the /egisla.t'Wre ha.s a more coomv·Ze,te oou?'IJtr'!J•l. No 
discretwn n'(Jed be left in the President. ) » 

A-Esim dasstf>i.cadas as funcções, passa o esoripito.r a ~xaminar os pod'eres que 
wda uma das das ses encer.ra; e, cousa admirav el ! na sua bellissima e meblmdica 
Exposição r.ev·ela -se ·clara, intangivel, a mes ma conf.ormidad•e ele vistas, a mesma 
ori•entaçã.o, a mesma inof.Jexibi•Hd:wde de prinópios, ·que, nfüo obstante a Msta ncia 
d.e l'l_leio ·seculo, existe entre a sua d-outrin·a e a d·e Mar·sha'il. 

(1') - Hare - American Constitucio·nal Law, 18 89 , tom. 2, ·pa•g. 1066. 
(2) cooley - The Federal Supl'eme Court. Its place in the amer lcan const!-

tufümal syste m, ,pags . 39 e 40 . 
Idem - P.rincl•p. Generta l di Dir. Constituz. (:v ersão ltaliana d·e Brui11alti), 

188~. ,pa,g. 361. 
(3) Pomeroy -- Oonstitutional Law, 1888 , pa.gs. ·533 e seguinte.s. 
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Eliminando do mosso debate a ulti•ma classe ·que não o interessa, recolllamcM 
~ a Jiç·ão do insi:gn€ pwbHcista quanto ás outras. 
li "cN.o uso dos poderes que a p1,ime!1ra classe encerra, o P.residente é investido 

de um arbitrio 1(disare1'ion) wbsoluto ,e sem :limites .. Os ·ac tos 'ClUe nei.ste caracte:: 
exerce, .são d'3 natureza inte'ira.mente poliüca ( completely politi!cal) ; estão fóra 
da acção do •Congresso, q·ue n:ão o.s 1Póde tocar nem :Palra a~plili.r nem rpara Q·es- / 
trlngir a auto•ridade pres!d·encial; e ;gualmente is:entos do exame d'OS tribunaes, 
que não podem revel-os, menos ainda TeguJar o mtodo de proceder do Presr.dente 
(nor may the couirt~ intJerfwe llhl<lX assi111n.e to regulate the preS'icLen.t ' s condudt). 

A grande yesponsaibi·li<à•ade d•este é pa1,a com o rpov.o, o unico freio ao seu 
~rbitrio o decreto de res.ponsabi.Udade (his great responscilJ.ility •is to Phe p•~!e, 

and the sole official l1hec7c iiS his lli"abi·lity to cvn imP·eachmeM) .. 
«Quanto aos pod<'>r ·es d·& segunda cla:sse, embora a opp.ortunida,de ou a occas·iã,o 

ào seu exercício de]Yenda de lei do Cong:res·so, a •CO·mpetencia deste se esgota, eis 
que a promulga (rthe ~e,g1sLartwi·e has exhau&tieà its authorilky when i t has ftwr-
n,tS'hed tlve occOJStion a.r 0IJ'p1ortu?Viity) ; e então o :P•res-ident& as·sume, tão absoluto 
€ 'llimita:do como na !Precedente 'hy.pothese, o seu pcn'Le·r discrecional'i'o ( the d•l:s-
creti.on of the Presü:lent is as absolute aoo unliemiteà as in the caJseS' em.brace'd 
·within the rtorrm.er class) ; e .ess·a 1nesma d.iscr,eção extend<'>-se aos officia:es, que 
€m taes circumstancias obrarc;m em seu nome Q'U por ·OI'dem sua (lih.e same àisore-
~Lon also exterw:~.s to those sub011llin~tes w.ho in.ay be em/[ll~Oyed to €Xeroüoe in fact 
this clws.~ of exectitime functioqw) ; .porque, em ·ultima analy;se os a<ltos destes 
são a:ctos do Presidente, a .discreção '.a,ell€s, discreção deste (ind'ded: the&r aots are, 
in •swch a(J)$es, 11/i.s c~dtis; their d'Ai8ore1Ji,ot/v, h!.is àisarefJion) ». 

E, synthe,se de todo·s eS>tes p•ro.Jeg.o•menos, conclue: 
«Como acabámos d•e vêr, .o ~residente é investido, no .exercicio das facuM.ad eG 

contM•a·s nestas d'li·as classes, eni o mais coonpleto a<r.bitrio (we have thiis seen, 
that with '11espect of the fiincti(/ns incliideCZ, >ln tive first .wncl seoo?l<Cl oiassr,s, 'tho 
Pre8Mcnt is dottecl with a corn1'.l l ete àiscretion). » 

•Quem, medltaindo niestà. Jinl~rugem, deixará. de neconhe<ler que é a mesma dou-
trina proclama:d·a em 1803 no caso Marbwry v~. M\cuffiisonr 

Se .da regiã!o <abstr.acta da theoria descermos· ao dominio da juris:PJ'Udencia, 
o.hi encontramos as mesmas idéa.s , como ·se s ob as abobad•a·s ·dos tribunaes €Clloa:sse 

'<!•quelle aresto C<Y.miO uma v-0z d!e ai~ tumu\.o, ou o esplrtto ·dre MaJr.s·ll•all pakasse 
:oobre as caJbeças alv·a,s, dos jui·~es·. 

Sem trata!' por -0ra do caso State of Georgia vs . . Stamton •que mais· detidamente 
oc;<,"Upairá. nossa attenção, ror .ter si.do um dos exemmos dwvoowd.os rp·elo re,rator do 
1•abie.as~cd~uis, contenttamo-n.os OP<ffi .11egl·strar os dlows recentes casos., transcr.iptos 
ao A mer:ican Law Eeview ('l), e j.uJgado.s no Supremo (J.ourt, sob as •I'·UJblricas -
Dwcatiir vs. P,auidi!Yl.g e Klndwi vs. Stolces. 

INo .púmeir-o delles, o c1111lef ~IU;8tice, cujo nome .i~eli·Z'lllenrt:e não foi d·eclinaJdo, 
depois de annundrur a decisão prolferida p elo T•ri.b>un1a1, encerrou o seu vobo com 
as seguintes füscretas pa:J.avra.s : 

"'A intervenç·ão dJos .tri'bunaes no,s •a.ctos que o •Executivo pra:tica dentro da 
orbita de s ua.s ,f.aculdfrdes discredionm:ias, outra cous·a não produz sinão .a,narchia 
( the interJl~~eivce by the judidDa,l deparrt1m.enp with the execitJtiv.e, wliere rhe latte1· 
have to act wiM iUsC'l'et'io1~ am{cl not m\imi.<J.tericilly wowLcl .leacl to nort.llling bu·t con-
fusión). 

•Eis ·a ·doutrina de \Marsha.11, podemos: dizer a d-0utrina rumericana. 
cA:s,:1entlllda nas s entenças do11 trLJnmaes e ·propagada ,pelos publioi'l1tas de ma1s 

nota, Vall'.llos estud•rel"a na s-ua. fi'PP.licaçiLc> .pmtica nos c>utros d·epartamentos do 
Governo, " na que pôde en tre nós Tece!Jer. 

(1) Ainerlcan Lt~w Revi•ew (1881), tom . 15 pag. 506. 
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Mas o que des·d'e j á se d eve concHür é q_u e O· accôrdã.o do Supremo T.ribunal, 
firmarnio o "princ1pi·o que n ão 'é da indo]e do .Po.der Judicia l envolver-se n as tunc-
ções do Executivo ('.Pailavras cOlpi·adas quasi t:exbua lmen.t e d e wma aurea, sentença 
do ahief Jl!W!tice ,(J,Jv0!8e), não se aifastou u'illa Jinlha da ·doutrina de iMarshaH. 

iQ vel·ho jui:io, ·il!umln ado pela ·eX[leriencia dos annos, pela opulencia do s11Jber, 
pelos thesouros da oonscienda, pô~1e pr.ocla;mar da cadeira p•residencial do swpremo 
1treaprugo como um theo•rem·a de E uclid'es , na phrase d•e um d<Js seus iUUJSbres bi10-
graphos, ·Que ao ipo·v~, e não a<J ·T·ri1bunaJ, cabia dulgar os actos .po'liticos <do 
Presidente. 

E ninguem Q.usou objectar-'lhe á v·eneranda face q ue esta deci.são J'õra ext<J.r-
q uida '.J)e•l<J me,ào 0ou pela csvel'a.nça, que· n ã!o acturum, n o ul•t inno qua,rtel da vida 
e na eminencia 'Cle uma carreira longamente pe•rcorri·da, ·em espiritos h abituados 
ás dioffi,culdades .da Justiça. 

O ·iHustre ma,gistl'rudo, emquanto viveu, fkou no mesmo :pedest a,l, qu e Jhe 
cvguera a ig·rll>tidãb da Patria. 

•Como '.MarshaiH, o Su:premo Tri11Ju.nal podfa p roclamar a s ua hrcompetenci:a. 
:N"ão era uma ·a,bd l'Ca,ção, rna.s• o Non poss1Mn1us da J·ustiça. 

IV 

1Do•utrina d•e '.Marshall. Sua ap,p.Ji.caç,ão. 

Acabamos de vêr· que, conforme a tJh'C<JrLa ·americana, de dua:;. esp ecies são 
as funcções , que o IP1resl:den te .exe1,ce: umas, ipol1iticas ou .governamentaes; outras, 
meramente executivas; e que sómente es'1:11JS inc!dem .sob a fiscali:ioação do Con-
greseo e dos trfüunaes. 

-~ di fficu!da<le, pois, está em •se verifi.car a natureza ª'ª funcçãio · exerci'da, 
paira se conihecer á. qua·L das daiss·es ,perte'nce . 

Q ue na tu;r.eza reveste o acto da .sm;perusãlo 'do habe(])S-ao1:pru.s? 
.A resip<Jsta, a .nosso vêr, não 1é d uvi<l.osa: ê ·um acto ·essencialment e poli.Uco. 
Assim o ,pen•s1ai o p·ub1ioi·s1la A . .A:lco,l'ta, sem duv!d:a auuori!de;d•e na mwteria. 
~rO estaldo ·de s itio, diz eUe ( 1), é mec1id·a de caTaeter po!itioo a que não se 

de'.'e recorrer si•não nos casos .que russi 'm se ap·resentam.» 
•Marshall, no julgamento do caso, ex-parte Boil!nan ( 2 ), reconhece-lhe t am1bem 

essa q ualid·ade . 
«IS·e a, s eguTança pu.b!Lca, diz ·elle, exigir q•ue se su spen1dam as f!aculllaides 

ccnferldas aos -trLbun aes 1pela lei de 17'89 ('lei •que autoriza ' a concessão <to 1iabeas-
ooripu,s ), ao Corugresso .cabe deciidLJ-o. E' medida q ue ·depen c1e de nW·Oivos p'oUtri.ooo, 
que a o leg'1slaJdor penten.ce avali-ar.,, 

Na •pro1pr.>a Irugtatel'l'a, 1b·erço· <lo habelis-corpus, onde ha ve1»Cla:delr,o ou•lrt;o 
pela liberd a de individ•u.al em :;uas va:r.irud·as manifestações, o biU d.a suspensãO' 
d·o ha,'/:leas-oorpus n iio tem outra si0gn1'f!ca.ção. 

P1r.ivar .um 1homem d·a v ida, diz Blaclcstone ( 3 ) ; ou conifisca.r-lhe os lbens, :por 
m~io de <vi-olenci.a ~em ,processo, sem Ju.1.gamento, fôra ·acto· t ã!o monstruoso que de 
'lima á c:mka extr·em~dta.d:e do Re~no se er.g.ueri1a um .grito de im:Ug:nação contra 
a tyrannia. 

\Mas, quando a Naçã.o se acha: ·em iperigo, esta "IDedida tPôde sel· atlê n ecessaria. 
Pella -Cons•tituiç·ão, fel~zornente, não oompetie ao Poder J!lxecutiv.o, •mas· ao Parla-
mento, dete.rrnin.ar si Q pe.r."go Que a Nação• corr.e ê t a l q•u.e eXlija sLmilhante 
medida ; só ao Parlamento cabe, quand~ o J•u,Ig we ())J<portuno, susp ende'!' o. habeas-
corpu,9 por t e.mpo breve e det erm!nad.o, e autorl·zar a Oorõa a prender ~s suspei<tos 

( 1) Alcorta - Ga1ra1~tias Oonstitucionales, pa,g. 
(2) Ora.nch's>-Repo9·t., voz . 4,, ~ag. 7•5. 
(3) Blackstol're-Com. t om. l, .p,ag. 236 (trad . de Ohomp,re). 
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sem dar razão .ajg.uma de seus actos. E.' como o Senrudo <l<e Roma, quando roo0trrla 
a um dictador, para a salvaçã1o da Republica. D ent operam> oon8'L•les, nieqwià 
iRespiil>lica detr·vmimtv cap\:at.»1 

A nossa Constituição de 24 de 1Jevereiro, perdendo •embora •de vista no ponto 
il'e'latlvo ao estado de s.ítio o mooelo ame11ica·no .pa'lla segui•r a ·Cons•ti-tuição

1 

.A<rgen-
tina, que ·Por sua v·ez imitou a 1chHena, seg·undo ruffirma Alberdi (1), não esta-

belPceu, entretanto, 1principio.s diver.sos. 
Confiou l>Tivati:vamente ao Congresso, pdd·er poliUco ;por exoenenoila, esta 

excepcio.na1 attr.füuiçãio.; e sõ a permittiu ao J'residente na 1msencia delle , mas 
estabelecendo as .con'd<ições do seu exerc-icio e a obr.igação indeollnaveJ. de ·reJ.a<Uar 
álque'lla corporação, justifi.cando-as, as medMas que hau·ve.r tomado. 

O Presidente exerce, poiis, essa .fa·culclad·e apenas suibsidiariam·ent e, ~sto é, 
d-unmt>e ·o .recesso do 1Co'll•gresso; e, ,posto o !llcto ido ·Rresidewtie pl'odUZ'a ·enfeito desde 
logo. é .sEl'IIllpre ·Um acto a1d referemid:wm. 

•O <Congresso, .app.rovand·o-o, tornai-o seu, 1como si delle proprlo ~artlra. 
!Pi0·rtant-0, s i a nossa Constll:tluição deriva Il'este ponto da argentina, 'outra 

não pôde ser a üiter.pretaçãlo· id·O ,esta;do de slti-o, si•não a ·q.ue lhe dão os pulblicl:stas 
1a'!'gentinos; e estes a consi.deram medi da e&rencialm:ente poUtica, como vimos em 
Alcorta . 

.Dest·e modo, o. acto escalpa á cens·ura a.os tri1bunaes. 
Foi por este moti<vo .CJ:U.e o D<l]J·uta d.o c:Jiemente V.alland"ghll!m, não obstante 

os privilegias, que lhe competiam .como membTo do ·Congres·s•o, presG, jU'lgrudo 
por urr. trfüunal militar e desterrado 1para aliêm .das ·linhas mUitares da l·egalidad·e, 
não pôde obter haôeas-cirpiis d·o juiz do circuito Laevett, nem do J .uiz ,Stewart, de 
Cincinnati, ;perante quem renovára o ,pedido o Senado•r PugJ1. 

J!'oi pelo mesmo mo.Uva que os assasstlnos d-o P•residente Lincoln, t e11mlnada 
aliás 'ª guerra da .seocesisão, julg\vdos e .condemnados ·por um conselho de guerra , 
noo cO'nsegu1iram o 7rlCJ;beoo-cor<p(lk81 do T·rib'unal do distrkt-o da CoJ.umbia, ao qual 
r econlêra Mr. .Surra-tt, comprehen(li d-o no processo. 

· IFoi ainJda pelo mesmo motiyo que o Gabinete de Washington desatt ewdeu 
ao Mini.stro ing!ez ILo.rd !Lyons, •qu_~ reclamara contra a :prisão e o julgamento 
m11itaT de · .subd!tos ingJe.zes, 11<ccuisad·os de cumpJi.cld1ade com os Esmdos ·rnbeldes. 

E seguindo as mesmas· traüiçôes, pôde o Gongr.esso pro1h11'bir, na Jei de 3 de 
março <d·e 1'863, que os .tribunaes, .qu~.Jquer qu.e fosse sua categ-oria, concedessem 
ha;beas-OO'T'PIUIB aos i-nfüviduos presps ·de or'd!ern do· P.resl:d·ente .durante a suspensão 
do privHegi-o; l el ·que, f'IB'hora aJyP'licada a varios casos submettidos á Sup111mw 
.O'oi.rt, nunca foi por esta jubgrud!f inconstitucional. 

iE, pooto a eonf1rmaçã'o do 'I.1ri1bunal pr.ov-ocaiss·e alguns '!'eparos, cGmo o que 
ihe faz o publicista •H·are (2), a ;iurisprud•enci•a n ão variou, nem mostra .tenidencia 
para mU:d®r. 

Isto, em l'eJ.ação aos Estados Unidos. 
·Qu1andoo P.itt apres1entou em 1794 ao Parlamento inglez. o p r.oj.ecto de lel 

da ,S'Uspe•nsão do hwbeas-cortplus, ipvocando o per1gio que o Esta.d·o co1•ria, a·pezar 
de trov·ejaT cantra a moção a 'V·O~ poderosa de Fox, Grey e 1S.he11idan, o bili foi 
vota'd.o por um.a ·grande mdoTia <J·Ont·ra o voto apena;s. ·de trinta e nove membros 
do Parla f!).ento. 

!Mas esses mesmos, que ·se OPP'Unh:am á moção, e affi·rmavam que as clroum-
stan~ias não 1ex1giaim a mediJda yio1en·ta, recon•heclam q1ue no caso d e p1;ri·go a 
.Jiberdade indivi-dual d·eve ser •sacr jfica·da aos• interesses soberanos do !Estado. 

Levantll!da -a suspensão em 18°'1, ver<ificou-se .que muito~ cidll!dãos ja·ziam 
na:s prisões, es-q:uecM.os, se.m j ul·g/lil!lento, durante seis J.ong~. annos que d.ur0<u a 
execução da lei. 

( 1') Alberdl - Org.ani:s·ctcion delia .Oonf. wrgent., tQm. 1, 'l)a.g. 1'79, not. 
(2) Hare, -obr. ·cit., tom. 12, 1iag. 
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E, qu,ando em 1817 tev1e o Pa<rlamento de votar o bili de indemnidade ped!ido 
pelo Governo, o inQ:Uel.'ito accu sou qu,e, duran·te a su.spensoo do habews•OOrt]l!Ua, 
tinham si·do presas 9·6 pessoais ; 44 por 01•d·e-m do Secretario de Estado, 4 pela 
do Cons:elho privado., o T•esto por mandad·os judicirues. 

Nem um só <dos pre.sos por ordem do •Secretario rl'e 1Estado havia sido em tão 
lon·go espaço de tempo .submettido a ptoce·sso; accrescenta Erskine-NLay (1), de 
quem colhemos estas informações. 

Onde estavam esses juiz·es .i.rng lezcs, tão afamados ·e tão ciosos de suas pre-
rogativais, Que não vind1ica'Vam a !Lber.da:de de tantas victimrus ? 

·Teria-m acaso su.ccumbido, ou, como os }u1zes americanos, co·mprelhend.i:am 
que a lei tem uma f.orça .su p.erior ao s eu braço, ·uma razâ!o ma!s esc'la:recid•a que 
a sua? 

Quem não sa,be que os D eputa1d•os portu•guezes Castello Branco e Beirão, 
accusados como chefes da re'bel!ião de To.rre.s Novas, não ,puderam obter <los tri.,-
bunaes de Lis boa a sua 1i·]Je,.dade, no d·ominio ·.ie u ma ·Constituição que lh"a ga-
rantia ? Quem ·igno):a a prisão do 'Senado•· Feijó e o seu desterro para a Provin c1a 
do Es·piirito Santo? 

O diS<tin cto pu•blic i.s·ta Hare, condemna, é ce.rto, a Suprieme aowrl! pela con-
descenid'enci·a com qu e a·paddnhou, a d'espeito do seu proprio juJg,ado no oaso 
ex-pa,rte •llfiUigan, a ,lel de ,3 d•e m arço, q1ue a berta.mernte ;violou a Constituição, 
decretiando a lei marcial, e a rmando o Presidente e seus agentes do po·deT' dicta -
torial de prh'-ar dn liberdad e e dos .bens a quem reputass.e inimigo ( cies1)~te the 
jil.dgment in Ex-part e .~1:iU1ga4t, the ·Sitp1·em e Ooiirt of the UnMcci S.t at·es rnceoitly 
oounbenwnced the c~ct of M ·wrch 3, 1863, wliich virtita.l711J e.stabiished nwrtial iaw, 
ar m•ing thc Pi,esicleM arrUJ; the offioe1•s unc~m· ·h'is conimancl w~th a diiotatori:al 
powe1• to cbep1·ive cmy miem, w hmi they i·egcvrcletl a,s inimicat, of l:iberty and pro-
vll'1'ty); ·e, ·embora outro •escrip tor, C haTles· Kent (2), aU13.s enthusiasta do Tr.ubun,al, 
·proc·ure defender n. este ·com a t em e1•osa crise que ameaçava despedaçar a União, 
e reclamava tod-a a concentração das -forças nas m[ws do !Governo para s ubjugai-a; 
para nós, nem pr0c€de a censura de um, nem a ex.pli:cação do ourt:•o. 

O que expl:ica 'satis'factoriamente a attit u-cle daquelle venerando Tribunal é a 
sua constant e t errd.encia em aifastar-se das questões políticas, que es tã o fóra d•o 
seu dominio (beronà its p1rov.in,oe); é, não ha d·U'V·idal-o, ainda a doutrina que 
Marshall ensinou no caso Marbury vs. Madison. 

·R€solvida ,pelo Congr esso a questão da c0mpetenc1ia :para a sus pensão d<> 
7.c1Jbeas-corpi1.is, unico ponto .Juvidoso, nã'o vinham mais r azão de ser as h·esitações, 
e os tri'bun a.es devia m inclinar-se ante o ructo politko, confia do ao criter.i.o defi-
n~tivo (.<Uscretion) do !Pr.esidente. 

O estado d e sHio pro.d·uz\ ·sempre, .como consequencia fatal, inevitavel , a v.io-
la.ção dos d .i.reitos ind-iv i>d•uaes ou collectivos, clvls o.u politicos; fõ·ra m·esmo iuex-
pÜcaveJ aquella situa.ção, si não houvesse ne.cessida,de de sacrHicair tae:;i direitos 
ao b~m geral da .communhão. 

(Mas, .como excepc1onal, ·ella recla.ma mcfüdas taro.bem exce-pcionaes, e é · d eplo-
ravcl eq'llivoco p•rietender que se lh e ap·p.liqu em as leia 'e os processos que tiveram 
em vista t empos no1maes. 

IO es ta do .de sitio, sem duvida, n ã o 'autoriza J)risões 'injustais; 'mas auto.r.iza 
·Prisões illeg·aes. 

'Com. as 1garantias con·stituciona,es sãe> tambem suspensas as normas do •pro-
ces,so. e os tribuna.e s ficam desarmados de meios d e f<lzer valer os vre·ceitos tute-
lares,' cujo supremo instrumento, sinão o unico, é o hab ea.s-oorpus. 

uO estado d e sitio, diz Alcorta (3) é um est aic1 o anDrmal, encerra em s i 

(1) Ers kine-i\lliay : H i8t, ieonst., tom . 2°, pag. 31.2 . 
(2) Os. lKeITTt, iaons<t, deveHop. 1n the Uniteid1Sta1tes . (Secit. IV, pag . 209.) 
(3 ) A!corta, obr. cit., pag. 200 . 
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mesmo uma l~mitaçã'o ás garantia.s const itudonaes ; e n estes casos deve ter caiusas 
~g;ualmente anormaes. Se não entra na ordem regular d·as insti>tuições <ie Go voerno, 
au nãó é um 'meio ordinario de 11E1gul rur .um ·povo m1ganizado, claro é qul! a sua 
apparição no m•echanismo .gover.nam<'l'ntal eleve ser extraordinaria. • 

Mas, objectam, .separem-se as duas competencias: ·deixe-se ao Congresso a 
apreciação do facto poHtico, á luz da conveni-enoia ou d·o direito f,undame<n tal, e 
a Justiça enrt:enda~se mas questões •CLV•is, d'estabelecend·O o idireito •elo individuo, 
quamdo o Executi'vo, prura o ferir, tra·ns·po·z a barrei ra constitucional. 

A objecção é especiosa ; mas não é s em replica. 
-De que modo se podem iso1ar os fürettos individu.a,es do proprio acto politico 

que os lesa e que, para poder lesal-os, f.oi justamente .ordenado ? 
A que ficaria r·eduzida sinãlo a ·uma vã chimera a medida politica, si os 

tri·bunaes p>Udessem restabelecer, • no mesmo pé em que estavam, os füreito;; por 
ella {hl'fendidos? 

.si pudesse haver um tribunal tão omnipotente, ai das public·as li•berdad.es, quo 
descansam â. sombnt da d ivisão dos pod•er·es ! Esse 'l'rbbunal seri·a a dictadura ; 
seria a revolução. 

Não pretend.emos, digamol-o de su'bito, conclui"' q·ue o e1>tado de sitio é 
lrresponsavel, como, entreta11to, pensam al>gwns publicistas. 

Para nós o estrudo de sitio ·é o estado de necess·idade, o estado de legltiuna 
defesa. 

El'le existe só pela micessidrode ; s6 póde ir a.té onde f6r a necessidade ; 
s6 •Pód·e durar em.quanto d·u•raT a necess·idaide. 

·se o Presidente a:busa do ·pdder., d eclairando o sitio, qtiando não ·~avia neces-
sidad·e, ahi está o Ccmg·rasso ·para rep·roval-o, e 0 voto do Congresso é a r espon-
sabilidade do IP.residente . 

1Si, em vez das m~didas aut!orizadas pela Oons·tituição, empreg>a outras , ah! 
estão os trilb\lna·es pam, p~ov.ere°i' · de remedio a esses actos i:Uegae~. 

:Si o P~es·iderute demor.a. a su•j·rição dos paicientes a seus j U·izes, o hU1beas-oo••p1t8 
é iiemedio heroico paira esse mal. 

.Se os agentes suba1ternos, na ·execução da.s medddas oiid.em,a:das, , <0ommettem 
a/buso.s, os tribunaes itêm poder de reprimil-os antes anesm-0 do 'Voto .político do 
Congresso. 

1Si do estádo de sitio ou das m edJidas e,mpregadas no decurso .d'eU.e resul tam 
prejuízos pa,ra os {}ffe nJdidos, a 'r!";>fü'açãio ci'ViJ. es1Já sempre .fran<0a, sempre aberta 
nos ·tribunaes . 

. Ets ·como se concilia a nec~S'id a:de da orM-1.n e d·a segurança publica com a 
garruntia id•eviida â. liberdade e aqs mais direi•tos .individ.uaes , · 

iMas, ~retender que os tribunaes, 1por meio do l•abeaS.JOorpw, ~iduzaim ao 
thentro d·a acção, donde os afa.stou o "õraço forte jlo IGov•erno pO:r indeclinavel 
necessiida;de da or.d·em e segura,nç11 do Els·taJdo, os indivíduos , sobre quem <;fl.hiraim 
ais medidas •constituolonaes, Jsso nunca ií'oi s ust'6intaJdo por pUlb.Jicl.sta, n€m ha· 
veria ,tribulnial que o julgasse . 

•Citam-se como exem.;>los em <0ontrario os 1casos ea;-pcvrte Mi!J.lig.cvn •e ea:-par/Je 
Mth"ryman, em que, n ão obr.tante o a.cto da !Suspensão do hcobeas-oorpus, fõra 
este .concedtdo. 

iO .relator do n,a.beas-oorv11.s, ;requeri·d·o par IS. Eix., tambew os havia citado 
mas .para conclulir que ·e~am i•lllai:P!PILcruve.iis â especie, 

· N'.aiqwelJ.es ares tos, um proferido •pela Siovr(}.me Cowl't p ela m aioria da um 
voto, ~ o~ltrro ·em Chambers ipelo dhAlef just-bce T·a!lley, o unioo pon?o d·ecidirlo foi 
a incompetencia ido · Tribunal .Militar para (juhgar um pamano no 1primeiro, e do 
Presiden1te para suspender o lvabep,s-cor;JJ!Us no segUJnJdo; nada ,se dizendo sobre fJS 
eftei tos do ·ruc to da s u!>lJ€nsão . 

Mafs rup,;- lica,ve l, do que a,quelles, é o oaso state a! Oeo•·gia vs. Stanton, em 
que se ;to.cou ex.act~me!llte na :qu~tão sujeHa a,o nosso est1u~o. 
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As chamadas leis de ·re.comstrucçã.-0, Ido Congresso, atrucara.m a ca,paci!d·ade 
]l()litica do,s Estados .q.ue tin·bam empu>nha:do as a~·mas , ·mas sobre os quaes •lnwli1 
já cahido o manto da amnistia, convertend·o-os por bem dizer em territorioB. 

Os d·irei1tos de solberania d'esses Estrudos, o ·&eu staJti"8 poJ.iti-co, .eram tão g-a-
rant:.dos pela Constl.tu:ição, quan to •poderiam sel-o os direitos individuaes doa 
cidadãoo ; .a;inda mais, elles -eram o fulllJdamen to ·CLa ;uin.ião, a fPl'0•!}11ia estroctur-a 
federal . 

Elra m,. po;rtanto, intangLveis. <Nada obs tante, o Congriesso confi.scou-Cls vio· 
!ando abertamenite, ·frnmcam€nlte, a Constituiçãv. 

Em 1no.me d'esses direito>, e •accu-sa,nJdo a violação .comstitucional, ajl(resentou-
~e o Estado •da IGeorg.ia 'á ba!-ra d-o Supr.emo Tr!bunal, e ~e-q.uereu que fosse inti-
mado o "'1·inistro da Guerra para nã9 executar essas !·eis, que rasgavam o pacto 
fed·eral. 

IQ 1S uJpr·emo Tr~bunal, porém, indeferiu-o, dando cómo rfq rrdamento de sua de-
ci.~ão ser uma questãio política €Xorbitan te de sua c0mpetencla ( the ClaS'e was dii-
mmeà cm the grrownà that •Íif1 .oalls 'for a jw&gment upa.n 'ª pol-btica,i quest'ion a.n:d 
W1lll ~//Jeriefcwe not be e1ite1rtwme& by the cow1,ts) (•l) ; e o ohief jir,stitYe Oh ase, q ue 
o"'presi!diia, tão Hlru.s.tre •como .Marshall ou como maney, ao dar a senrf:ença, COIIl-

cluiu pelas seguintes memor<iveis •palavras, que fo·r,1m apropri·ad!i,s ·no' accóFdãio do 
nosso S'\.IJpremo Trilbunal, e ·com •as quaes ·remata.r.emos es te artigo : 

•mE' verdadre •que .se r.eqi.:eF a in.t erv·enção Jd'oeste T1,LbUJnal, allegan.do-se a in, 
constLtucionaUd•ad·e das leis d·e que se trata ; mas •não ·pademos co,mprehend~ 

como ,;sta cLrcumstancia modifica o 111·mci,pfo g 'erni, que vnMbe o Poaer· Jwdlicial ele 
envolver-se nas fiincçõ es pol!Bt'iaas dJo Eaiecwt,w.vo.» 

•V 

Fundamen tos do Acc1lrdão. 
1 

•Exposto, como ofica, o conceito if,urrcl.amental da focampetencla do ·Poder Ju. 
di•ci·al para intervir n as .funci;;ões políticas do Executivo, -segundo o nosso -actual 
regímen •d·e gov0erno, •passamos ao estudo dos ,motivo.s ou fundamentos do Ac· 
co1,dão de ·27 de abr-il. 

"<\.n.tes, po1,ém·, seja-nos concedida .breve r·esposta a um dos torpicos do ultimo 
artigo d.e S . Ex., .publicado n'O P<Uiz de 9 do cor.re·nte . 

. JDx:tr.anha S. Ex . que um juiz v-enha 1á !mprensa di·scutir com ' o advo. 
gad o das partes o seu voto ou a sentença do Tribunal a que perten.ce, a,f31stan-
do-se dâs p raticas salutares dos teimpos em qu·e os juízes ·citavam menos ilruglez, 
mas eram mais ·escrupulosos ·em não abdi-0areni a competen•cia da Justiça. 

<N"a.q.ueHes tem:pos, deve S. Ex . J.etn:brar-se, taJmbem os advogados n1Lo tr.a-
zi,am para a im!}re1isa, e .pa ra deprimi!-os, ais ·sentenças dos juizes. 

Escru•pulo ou r espeito, o debate n ão transpunha dámais o Jimi·a.r d\J pre-
tcirio. ' 

' Os tempo,s eStão rnlvdados, dil-o IS. Ex. com •Slla reconhecida. autoridade. 
c.Mnd1a b em. 
E, pois, .que lfo1 :S. ' Ex. m esmo quem tran~ortou do Tribumal para a im-

prensa a ques.tãio .ao /Íabeas-corpus, ruppella.ndo para a opin!ão 1;:oublica, como tiro 
arbitro s upremo, nákla mai.s 11a'1:ura1, cremos nó.s, do que comi;:>arecer o juiz, no-
minalmente cita;do, á · barra d-o triJbunal escolhi d-o, e aM produziu·· a s ua def.esa. 

E' tão legitimo essa dire ito, que &urprehende vêl-o contresrtado por ;S , Ex . 
• .\.inda mais. 
!Em toda a -sua .J-0nga •l\efutação, t eve S . E ·x . o cl,lic1'ado de semeiar aqui. e ali 

a sUS1Peita. de que o T.r1bunal c.eder a ás sugges.tões .de u1ma fo~·ça s•uperior ·e ex· 
tranha, S'aJCrilficando por ·ella os rsagrados direitos d.e •compatriotas nossos. v~.cti· 

(1) S:pear, obr. cit. paig. 102. 
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m as das medidas aTbit rarias· do Governo; e, como si não bastasse essa crude-
li ssima !•nsinuação, ao despedir"se, 18. Ex. formulou, positiva e formal, a a'C>Cusa. 
ção do\.or.osa 1;:-ara os b onra:dos juizes, que aquella dec:isã,o .foi o p~<0d1.11oto do oaito 
entre o vodei· e a fra.qiieza, ! 

IC'ru eJ irooia do deeiino ! 
1N'aque ne m eimoraJVel Julgamento, o Tri.bunal, ·é certo, a,chou-se sob a pres-

são do rnais cruda:n.te -constra·n.gimen1t o moral, mas es te não vinha •do :Governo, 
vinha de outra 10rtgem ma >s 1a.ltiva e effkaz . 

IS.i lhe fosse dado, •no s0lemne 1momen.to , fechar o 1iv·ro da lei e escutar sõ· 
m ente a voz do seu coração, a d·ecisão t eria sido outra, a •causa dos ipacientes 
estaria gan.l1·a. 

Mas a questão e ra d·e principias, assim o ll iss•e S. Ex.. e não d·e sen:ti-
mento; e, n'esta dolornsa alter nat:va, o T ri·bunal optou pelo dev.er, e cum1prio-o . 

Quem escreve estais linhas não cornh<>ee, ao menos de 'Vis'ta, o !\Tice-Presidente 
d.a iRepuibJ.i'ca ou os seus secret·arios, ·eXJcepto -0 da !AJgr\.cuHura, com queim, en-
tretanto, não se encontra, des1de que ent1•ou para os conselhos do Gov·erno; não 
tem, n em ;teve preten ção a lgu ma 1que dependa directa ou i.nd'i.rect a,mente do Go-
verno; e hoje asp ira sómente volviGr á ,feliz obscuridade d(}nd<e tirou-o 0 bene-
merito ·Mare~hal 'Deodoro da. Fonseca.,, dand'o-lhe u m log_ar no :Supremo T ri.bun.ai. 

<Menos ainda tP·rocura elle et>conder.;;;e á S(}mbra do anonymo, ,para fugir !i. 
reS!;'onsa,b!lid1rude de •sua opinião· . 

.Por que havia de faze l-.c1<? 
Expondo •aqui com a me;,ma fra,n.queza, com a 1mesma lealdade, com a mes-

ma sin.ceri•daid·e, a doutrina .que e:iapoz no .s•eio do T nibunal, não tendo ,por outro 
ta.ao d·eser.ta-do u m.a vez si1quer das •regras d·a mais s tricta CO!rtezia, com que 
habituou-s·e a 1model•ar os ·actosl d.e ·s·ua vida, .não com]llrehende o receio, que lhe 
possa aidvir, de apparecer a ve jto d·e&eoberto em um oertamen, desigual para si, 
mas circ1t1mscripto a pontos d·e doutrina, ·sem r·etaliações 'Pessoa:es, q,ue desllL>-
tram quem as ·emprega e pTejuqicam a m·eJ.hor elas •Caius-as. 

JllsperaJVa termi•nrur •a discu·ssão para então declinar seu nome, e a,ss1m o 
fará. 

Podem as doutrinas, que ell<e sustenta, não 'P&recer verda.deiras. a .S. Ex ., 
apeza:r de b ebifüi,s nas mesmas; fon.tes; mas isto ni1o dá direito a a llusões in-
conv·enientes, como as que S. Ex. n ão pouàe rei;rimiT no aiidor ·da. l·ucta, a que 
infelizmente a lgumas vezes succumbe o melhor temperamento. 

1Ditas estas •poucas pal·avra,s ·como prote.sto, entvemos sem demora no estudo 
'do Acc6rc1ão, antes ·que o <pio leitor, horrnrizaelo com ·a <extensão, possa repetir 
o - Do g1·aJfüas D leo; tempus f 11.git. 

O Accõr.aão cem.sagra. os segm,inte.~ 1prLnci1pio-s, 1que ilhe servem de razões ou 
fundamentos: 

.Segundo a nossa ·Con!'lbibuifiãO, ao IP<r esicle.nte c1a R.epub.Jica compet e, na au-
sencia ido Oongresso, declarar o esta:do de sitio e decretrur d uran1te eHe a de-
rtem.ção e desterro dos a·ccusn-Clos ou <ius·peitos ; 

:Estas medi!aas não constituem pen.a·s, ·q·ue o Presidente da. fRe;p ubJi.ca não 
,;:>-Od•e iJDJpôr, por ser esta attribµição d·a comv·eten<Ôia e'Xlcl usiva do Pod·er Judi'ci.al, 
mas s-imples medtl,aas de segur::pnça, ele natuTeza transi.toria; 

O exercicio ld'aquella fa;culda1de é cornfiaelo ao criterlo ·e pru1dent e dl.Ecreção do 
PJ<e,siden.te da R·epU:blica, respopsavel po.i· eHa a;Esim como [)·elas medidas de ex-
cepção, que t(}IDar, e pelo.s abus os, que â. sombra d'ellas ·commetter; 

!Ao Congre.sso cab e priva:t~<Vame11te approvar ou sus·pender o ·slt!o d·eclárado 
pelo Presi:dente da R1epubl1ca, bem assim o exame e fi·scalização d·!LS med"iodas de 
excE!!IJção .tomadws, as quaee, a pena·s reunioo, lhe •serã.o :r elatad·as pa/l'a esse 
fim .. com esr,:iecifioação .aos motivos, em que se fundam; 

Anúes do juizo politico do Congr.es·so nfuo pôde o Poder Ju:di<Cial, nem deve, 
a;pr:eclar o uso, que o P .residente da RepubUca fez da wttribuição constitucional; 
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.Ai n~ a que 'es t eja m ou 1possrum es tar envolvLdos 1no acto politLco alguns· di-
reito.s ind ivi<duaes, esJt·e facto n ão modifica o priTIJCil!)hO, :que inhibe o :Poder J u-
díoial de imterv!r, amtes do voto ,do Congresso, para .nulll:ficar as medi.d.a.s de 
segurança decret a das pelo P·res idente, sa1'vo a repressão do.s agentes subalternos 
pelos abusos commettidos na execução dessas m <>d,idas, ·pllrqu.e .a esses agent~.s 

não se extende a necess id rud·e do voto d·o Congresso; 
O clecireto que 'dlecl.ar a o e&ta•do :cl'e silbio [Ião O'lled!ece 1pela sua na.tu-r.ez·a ás 

normas communs .e.a pu1blicação, ma·s ·encerra implicita a -clausula de immedi.ata 
exe cução; 

Finalm ente, a cessação do esta1do de si tio não impo-rta ivso fac;t·o a cessação 
<las me.füdas tomaidas .a:urante ene, as quaes sub.sif;,tem emqu.anto os accusa'dos 
não forem 1>ubmettidos, como devem, aos juízes competent•es. 

Taes ·são as thesee cornsa.graida.s neste memor.avel aresto, que vamos analy-
·sar. 'Umas 1basea'das no texto 'expre&so da 'Constituição, outras deduzi'das do seu 
espirita . 

.A 'nossa ConstHúição, como já tivemos ocoasião de -dlz.e1-o, não segu10 em 
relação ª'º er; t ado de sit io a Constituição ameri cana, seu mod·elo para a móT 
parte das 'disposições qwe ·cons·agra, mas a m·g·enti'na ; ·e, segu:ndo ·esta, 'º a{.1to do 
Presiden t e que ,suspen:d.e as garantias 'Constitucionae.s é um acto sem pre acl re-

ferendwm do Congr.esso·. 
LID' dou·trima que resutta do § 26 do art. 67 da mesma Co·nstituição, que 

assim dl.5,põe: 
JJecLdwa.r <·el congreso ) en e,_,ta,cbo r1e &Jtlio ii.no ó 'Varias vu1v~os ae /.a na.cion en 

OGISO de 00111.mocio~i ;m,tewfor, y tJ,JJ/r o ba;r Ó 8Wo'.IPB7!1tLe1· e! estac~o dJe SÍUo cllea1Vt1r',ado, 
du1•w1ue sii receso, 110·1· e/ .. p ,oder Execiit·Bvo . 

'.No regí men am@i'lca.ne> não é as·sim. 
O Presidente, S'll~;>,end·endo o lbaJbea.9-oorv~~s (não ·entramos no ·exame si este 

acto é da ,co:n'pe tencia. 'do Presiden,te ou do ·Congresso por ·ser ainda nos Esta-
dos TJinJdos u ma questão a·be.rta), usoa de uma f-aicu,1da.de que lhe é ,proprla, e 
não tem por esse motivo de s1l'bmett-er o ,seu acto á 1appro·vação dQ !Congresso. 

Será t a lvez mais aiccommoda,da ao regime,n •presid·encíal a prat:ca ameri~ana 

·de completa ind·ependencia do·s dois poderes politicos, o Executivo e o :Uegisla.tivo; 
mas entre n ós conw na ·Republica Argentina. o acto do IPreside·nte s6 ,fica com-
pleto, perfeito e .acabad,o, depois qu.e o ·Co.ngresso o ru;:-1provar, muito em:bora esse 
a<:to em razão -Oa.<; d r0umsta,nci.ar; do momento produza desde log0 os seus <iffeitos. 

Si es ta não fôr a interpretação ·que ·Se dev.e dar á .nos.s·a Constituição, diiflfi-0il 
~e.i;á e:iqpHcar a obrigação Í'IT''PO,sta ao Presldente da Repulblica de .snbmett.er ao 
Cong>resso, apenas ·reunido, n em só o decreto declarat01>io do •S itio, <!orno as me-
didas de repressão ·durante elle tomadas, com exvos i1ção .iiisttfvoada das razões 

em que se fundam: . 
'Certo mão € ,para um exrume pur a men.te platolni co esta motivação. 
N'estas condições, o -Poder .Jud i.cial ·nã o p6de interpor-se entre o Presi'd·ente 

ela R epublica e o Congresso, •Pa'1'a conhecer de actos ·do primeiro, que a Constitu1 -
Qã,o ~esel'Vou eXJpres.samente 'ªº s.egun1do. 

Esta'!! razões jus:tHkam, a nosso vêr, caibalment e o.s dn,co pr1melros fun-
damentos cl-0 Aoeórclão. 

A est as cons!derações, o·erivadas todas do texto cons·tltuc!onaJ, a·ccresce a 
que 1&e ded uz da prop·ri.a indole do Poder 1Judicial. 

Ouçamos .1\.IC·erea d'este mssu1mpto a lição de um escriptor contemvoraneo :e 
compdentc: 

1<<10 governo, diz o illustre .Mo-r-trura (,1), vê-se ·!i-s vezes obr.lgado a e::cercer 
a: t.tribuições legis1a,tüvas, qua·n<ao o interesse· do Estado o exige oom tamanha ur-
gencia, qu·e não tolera as deionga.s do .p.rocesso p·arlamentar. Estes decr.eto.s de 

(1) Mortara: Lo stccbo nwclerno e la giustizia, pag. 51. 
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u r g;en cia ( <>rdina.nze cU n ecessitá) conve rtem -ise em leis 1proprias .e v.erdadelras, 
lntrinseca e e J>,.1:rinsecame11t e, no a.ia ·e m que o p a rla mento os ratific·ar. 

·Mas, a111tes d'est a rati.flcação, a .autor.i<:lade judicia! é obri.gada a respelta l-od 
-00mu deis , e 111 ã o pód•e an:rogaa:-se a ,faourld·ad·e <:le 1disc•wtir e examina.r si -ccmcor-
r eram •para o acto as condições (gl1 es tre11~·• ) d'es.sa n ecessMa·de, que só p oderá. 
jus tificar o ·Governo. 

E st e e x am e é politico, e nã-o pôde ·pertencer a outro poder s inão o Parlamento . 
.A>dm~Hir o <:x aime judici•al ·S<;ria o mesmo qu·e re>eoll!hecer na magistratura u ma 
<:speoie d e .comp.artL'Cli1pação na ob1'8. do Iegisl"1!dor ou do Gov€!r.n·o ; '· o que nã{) está 
11a esphe ra do seu o.:fficio.» 

I nu t il invoca r em contr.a rio a compete ncia geral r eoonhecida no .Poder Jll-
d icia,J IJJUTa, no ·!'egime n que ado.ptamos, conhecer da inconstitucionalidade d as 
leis -0u dos actos do Executivo, porque, em relação .ao estado de sitio, a nossa 
Constibuição i'll1clinou-se ante.s para ais pratlca..s pa,r!amentares, ·seguindo de r,>re-
f<lr encia a Cons tituiç ãio ,_<\'rgent1na , .que , c omo -v;io:nos ;em Alberd'i, (1) i'llspirou-sc 
na chHena, seg.und'o a qual a dec1aração do p.r.es~dente, quando o sitio protra-
he-se até â. r eunião do Cong resso, ' é consi:derwda uma simples propos·ta de lei. 

1S.eja como f.ôr, tal é o nosso dire ito, tal a •concl•usão <1ue ·podemos tirar. 
Do exposto, em todo o caso, res.ulta que é fóra de controvrer.s1a a inopportu-

nida<:le da in~e.rvenção jua.icia J an-tes do voto poUt!ClQ do co.rng.resso, como fun-
damentalmente d ecide o accórdão. 

Elm r elação aos direito;; lnd·~wduaes que podem ser feridos ou estar eTI"vo l-
tos no acto politi~ da d·éiclaração do s rHo, escuda.d.os na irrecusave.l autoridade 
da Sutt>rteme CoU.r<t,. .declsã.o Stia~e of Georg·ia ~s . Stmi.toilli, da qual toi orgão o 
chie/ just ice .Ch ase, di ssemos no numer'o .anter i·or quanto basta para justificar 
est e outro fund1amento do acc~rdão, e fôra agora inutil r epetir. 

Com oeffeirto, •é !m:;- os sival 1,solar n ' essa ;hypothese os direitos i<n.fü'Vi\'!uaes, ,para 
r epa rai-os , sem <toSJar lllo acto .p·ql<itico, que os leza . 

O que s e pretendia com o llJGb.eas-corvus reque rido ao Sup.vemo T r ibun al, 
simã o a s oltuaia 1immeiliata dos ddadãos .presos IJJO.r ol'clem do !P 1residente da Re-
publica? 

Mas 0000 decisão •seria a nullifi.cação da mea.ida preside ncial, o ·ex ame, 0 
ju0lg;amento della, inrompetentemente feito por um poder que a Oonstrtuição 
ex cluio. 

iPa ra •Sustentar o contrar~o, S. Ex. accumulou consultas sobre c onsultas 
d o extincto .Conselho de 1E sta.d10, votos dos ·estimadiss1mo.s juriscons ulto:> La-
fa yette, D:antas e outros, que tor am a gloria <: o esplendor d a m-Olllarcbia, a o-pi-
n ião s·em;>re autodzada do nos::;o Ti m es, <J Joo·nai <~o Glom111,iwci;o, e, de toda esta 
montamlha de citações, IS. Ex, concluio ·que n'aiquelle s t empo.s a Uberdaí:le !ndivi-
cl ua l andav,a ma is garantida, ·Q .pr-0p-ri·o •Govern o r econhecia que os t 1·i•blln aie>s 1JO-

diam conceder /i(JJl>eas•oorvus contra a s prisões ordenadas até pelos mi<nist rns 
d e .Estado. 

Alprendam, exiclruma S. Ex., a1prend rum os j·u-tzes da RJe1pU:bJi.ca nas l ições d ;i. 
monarchia o culto que _ .é deviçlo â. liberdade ! Seria, 'Sem duvida 'Pro:ficua a 
l içfuo, si 1a,s hypotheS€S r esolvi·\ias p elo Conselho de E st ado, •Sobre •as qw~es , seja 
dito de passaigem, nu,nca; l':ouye du'Vida nos tribunaes , pudessem .s·er adaptadas 
ao estado d e sitio. 

Sobre ·esta siltuação anormal, 1porém, .não foi consultado o Conseiho de :Es-
tado ; nunca se o ro'llU!llC•iou 1mes>rno sobre hyipotlrnses af.fin.s . 

O que ,o Consefüo de ,EstaÇ!o resolveu, -0 que ·o Jorna;l do .Commiáci o suS'ten• 
tou, o que oo t11ibUifiães dec ldlr.am, foi que o hwbeas-co-cyiui, s·u·prema garaint ia da 
libe11da:d·e, é admisstvel e m tod•o,s os casos .de prisão iHe.g.aJ, parta de qu·em 

(1) Alber di, loc. pag. not. 
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partir o constrangimento, mas em tem11'0is norn~aes, em ltemipos ca!1nos, em tiempos 
d<l paz; e na longa. série d'aquelles pareceres ninguem .descobri1'á o-u tra cousa. 
sinão que elles sempne ·presuppunham o •esta;do regular da socieda;de , o imperio 
soberano das leis orclinarias. 

Quer agora S. Ex . .conhooer como 'p·ensav.a a monarchia ácerc:a do haboaa, 
co1'((1'Ut!, no i;:-er1odo ·lugubre ela sus,peinsão idas garantias!? 

Dê-nos um .mom•ento de attenção. 
:IDm 1836, a convulsão c1a .guer.ra civil abalaiva profurudamente a heroica p ro-

voincia do Rio Gra.nde do Sul . 
'O P od·er L egi.siativo do Imperio suspend·eu n'e lla aLgumas .das formÇ1.1idade6 

iiar.amtida.s pela ~nstitu ição, e autorizou o r espectivo preS1td.ente a preinder s•em 
culpa fo rm•ada, a con ser·var presos por oespaço d·e s'E>is •mezes e a deportar sem 
lirnitação de tempo O•S suspeitos, ou aquelles cuja presença se re;rntasse .perigosa 
é. ordem e á soe.guran ça publlca. 

tUma leva de ·à eportados veiu trazida pa,r.a esta .Cwpital, antiga Cõrte do 
Imipel'iO . 

IUim ju1z houve, que , imbuido nias mesmas i'déas que ·s . Ex . tcom t anto bri-
1ho defenkl·e, ivnclenüo no ma,i,; puro amor pela !Clll.usa da liberdad·e, enteindeu que. 
clev:a pôr ·um termo aors sof~rimento.s de tanta,s victimas . 

Comced·eu-fües o hab.eas-corpit.S e os mandou ,soltar . 
iA sen'ten ça, po:rlém, não foi !"esPeitacZ.a, n em cwm!P'l'filda; o 1Govenio ordeThQu 

ao promotor que i'ecorr·esse d'e11a :para os t ntbuinaes superior·es ; suspendeu e 
mana.ou r.espons•rubiliziar o Jui~ por c1·1;»i,e Ide pre'Liari qação, exces~p e abuso di'J 
11>D<Ler. 

O Decreto ·da s uspensão du magistrado traz a data de 23 'de outubro de 
18 36, e se encontra 'na oollecçã'° d•a:s leis gemes· d'esse .aruno :l ipag. 479, ed!ção d3 
Ou ro-<P.-e to . 

O juiz su·spenso C'hamava-se Justino J o sé T avares, e o ministro que referen-
dou o ~ecreto d.e .sua- sus.pem;ão, Gustavo Aclolpho d 'Aguillar P antoja . 

Ei.~ a J!ção que o Gov•e!'no ela monarchia d1:l aos ju-izes da Republ.ica ! 

VI 

.Fundamentos do iA.cc611dão. 

Vamos agora examinar os dous ult imas fundamentos do Accórdão, relativos 
á publi~açáo do Decreto declarato·r,io do estado de sitio e aos effeitos da sua 
suspensão. 

O Accordão decidiu , quanto ao p rimeiro, que âqueUe Decreto não se appli-
cam os pr'eeeitos ordinários da vub1i·caçã·o d11s• leis e que a sua execução, poeta 
urgenc:a da;s m ,edida,s a que se d·estina, devoe ser immediata. 

S . Ex . oon.testa esta prorposição; mas felizmente o prop'fi.o esc1·.ipto r em que 
se basei a, ·e •cu.ia opinião em seguida transcrev•emos, vem ·em :i.uxilio do ,.A:ccórüão. 

•«.A:cha•se o estado ·de ,git :o, diz Arangio íRuiz, su jerto ainda a um limite f-Or-
mal. 'roda a nação c!v.il iza.da tem ó)1res·cripto oe·rta mameira de pu,b.Jicar suas 
leis, wrta r,egra ·q uainto ao t empo <em · que ellas começaim a O'brigar! Po.r ser pro-
oltwmacio mediante decreto Ido Governo. não se achai o ·estad·o .de ·s it~o livr.e dessas 
mlmJllS. Longo temvo não póde me.deiatr entre a pubilioaçêio e a a>ptP.l41oaçcW" B8'!1a 
li.a de p1'!1vaüp\iar horas após aqaieDl a. Micvs, vo1· i8'8o rnesmo, a p,,11>i11craçãlo d.leve tm· 
cxmíJJi.çõed ~prea!aes, etc.» 

O Acc61idão dispõe : "'º decr eto quoe ~uspende as ga11a:nti a,s <CQn1'tituc1onaes- n;ão obed'ec·e por sua 
l/7Jatweza ás n01·rna.s oowrnun.s da pubiiio.a.çibo; mas enoen1al imjplioilta a o~aa«Sula de 
-&mmi-ediafü, execução, ·et·c.» 
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·Confronte-se com o trecho acim a transcrLpto este •consiclerando do Accórdão, 
vêr-se-1ha •em aimbos o m esmo pemsament·o, a mesma doutri1na, co·m a Jeve va-
ria;nte tão sómente do momento inidal ela exteoução do ·decreto, deviela ao re-
gímen d·a Iegislaçifo, sob o qual escrevia o auctor. 

Este tl'echo, com0 compJoeta justifica tiva do Accõrdão, ter-nos-hia, dispen-
sado ma;ior ·exame, &i, porventur•a, -:, mesmo .AJccõrdão .não accreis·centasse que - , 
.p.or isso (pa.ra ú •Cas·o <lo habea.s-co'l'pi~s), pouco importava •que as 1prisões •tives· 
sem sido feitas ant es ou depois do s itio, uma vez que foram d·entro delle decre-
taidas . 

Este a.c.c1,escimo e a lmpu.g1nação qu·e mereceu a s. Ex. obrigam-nos, pois, 
a uma pequena demora. 

·Gomo <:orréctamente diz o escriptor italiano, v.ar.ia ele povo a povo o modo 
de publicar as leis, e, cO'tls•egµi.n:t emente, o periodo in·icial da obrigatoriedade 
dellas. 

Entre :nós o assento d'e.<>ta m a1teri.a é o Decr. n. ·572 de 12 de julho el·e 1890, 
que, aoceitando a juris·prudencia administrativa anterior, estabeleceu, como 1'e-
gra, que as leis e os decPeto.s .com força de lei começam a obrigar tre's d ias 

depois da s·ua inserção no Dicwfo O ffic1;az, e o·S ou1•ros d·ecretos apena,s pul:>lica.dos. 
Ta.es são as normas communs ela pulbJi.caçfüo das leis ; mas eLla-s s offrem varias 

eXICle,pções, ora ·expr.ess•a.s no o.iropri'O acto, como quaind'O f ixa o dia em que co-
meça a execu çãio, ·e assi.m occorrreu •com o Gofügo do Commerdo e com a lei da 
ex·tincção d'O elemento servil, 'Ora d·etePmin·adas pela natureza mesmo da elis.po-
sição. 

«Os decretos do Go\'emo. diz ·Borsari ( 1) citando a Astengo e Defore.sta , 
entram em v.i-gor no t empo !!'eHes mareado, como •SUccede com os regulamenros 
de polida e da segurança pttbjkia, ou no te!lljpo a.d>equa.do á natureza d·a d·ispo-
s!ção (o nei bempi cle1"ftVllmt• cl~i!a n(<jt~t11a deala MS<tJe>sizione) .» 

,A1ssim, .pôde ant·ecilpar-se a obri1gatorie1da.de d·as· leis ·ou dos dec1,e tos, sempre 
que o exig·ir a lndole da.s mefüpas a qu·e ·se des•tinam. 

iE', ·como se :\'lê, a mesma doutrina de A. Ruiz, dtado por ·S. :E:x;., e a nrns-
ma q·ue ·0 Ac·córdão ,firmou . 

. Estar.á o Dec!'eto de sitio na r·egra ou na 0exicepção? 
!A natureza .a.à medi'da reS;ponde •cabalmente á pergunta. 
!Si o Decreto ·do sitio não fosse medfd:a urgente, ·s·L pudesse es!Perar pelo.s ·dia,s, 

que chamair·!'ie-'hiaim de Côrite ;ia an tiga I~ngua,gem do fÕl"O, correria risco de 
to.rnar-se .com1p1etam•ente inutil1 porque •no i:nterva;Uo., entre a pubJi.cação e a 
eXJecução, poderia jâ, estar triumphainrt:e a jn.surreiçã·o, e bem diversas seriam 
então ·as !·eis predominanrt:es, oµ te·r •Cessrudo a crlse e •estar recomposto O -orga .. 
nis•mo da co1nvulsão que o a.balára. 

!Pouca •attenção pre&tou sem duvida S. Ex . .a ·essa parte do Accór0dão, pois 
V•emol-0 insisti1ndo na inecessid-ad.e da publicação do De·c1,eto, 'Citando até o exem-

' pio da Pl'ussia, -ond1e e lla. é f.eita ao som de .cornetas e a rufo ·de tambor·es, 
como si o tA!ccõrdão tives·se ditQ que essa publicação 'poeleria s·upprimir-se ! 

Não . O Accõrdão ·não -diss·e tal, 1e .sõment.e que o Decreto d·e s itio n"o podi:i 
sem .r.>sco s upportar as delon.g.its do pro·cesso orfünario da !Pl\lbHoeação das leis; 
ma.s n'.estas 1palaivras mesmo está ·paJte n te a neeessi'dad.e da publicação, ·e11JJbora 
S€m o app.arato theatral do Rei da Prus~ia. 

Nem e.sita maneira de publicar 'O sitio é privilegio d•a Prwss-ia, .poi.s a vemos 
taimbem usalda 1na Italia, em FI'anga, em toda a parte; mas sómeinte nas forta-
leza.s e praças s ltia;das, ou n'uque J.les ].og ares em que não ha imprensa, cujo 
i;:>oder d·e füffusão é iricom.paravelmente SU!PerJor, ma1s ex:t:enso, ma:is ·permanente 
do que o es tr·epito passageiro ·d:~ trompa , ou do tambo·r ! 

(1) Borsari : - Comm. dei Co.dice .Civil e Italiano, tom-o 1, pag. 32. 
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IN'.esses J.ogares não ha outro meio 
qual o Cod·igo .P~ÍÍ.al Miii.tar da Italia 
ct1v·o commando força de let, senÇ!o este 
Sairedo (1), de uma deleg·ação ·ex·pressa 
(pag. 2 5'2) . 

mais efficaz que o ba:ndo militar, ao 
(art . . 280.) dá na perip.heria ,do r espe-
cas.o o u.n'ÍICo na JegLs•lação ttaUana, diz 

e perman ente do .Poder Le.gisJattvo 

iA. estas considerações, que ·põem em ·evidencia o cara·cter ·ex•cep-cional do 
estado ide sit.io, accr·esce que, .embora •exrpedido sob a fõrma de um dec1•eto, e!le 
mão ê' s•lnão ·uma siimples 1vroclamação· ou decla!'açã'o, que tnclue j'.á emi si a 
pub·Ucação do <11oto e a n eces.s.±dade a.e sua .irn.mediata execução. 

Quaesquer que sejam os poderes que se a;ttriouam ao G<Jverno, Rei ou Pre-
sidente de Rei;mbHca, elle não tem o de crea,r o es taido de siti'O ; 1porquanto, este é 
um .S/lompl•es fa;cto , que res·ulta exclusivamente da commoçã o !intestina ou da ag· 
gressão extterfo r, unicas cir.cumsit.aooias que o podem jusüftcar coinsti tucional-
me1nitç; é, 1por.tan.to, •uma situação 1q1u1e pre-existe ·á s ua d eclaração oJ'!i<>ia1. 

IO Go."ern o ·não ;faz imrui.s do ·que .an.nru.n•cial-10 ;á Nação, acJrviertindo-a ·do p e-
r igo q.U'e a :Patria ·corre .e ,p.red1spo1ndo-a para as ·medidas exioopcton aes, indis -
pensaveiis 1p1wa conJUJr.al-o . 

:E -cer.ta;men t e por este 1mot.ivo a nossa Co.nsNtuição , imitando as ·das outras 
repubH1cas da Am·e1•i•ca lati.na, tev.e o cuidado de empr egar com muito aoer:to 
à pr.opriedad·e a phuas·e - decla1·m· em est.ctJ;l o de sitio - e não - aea,.eta-r o 
q'l tado ae sitio - , como para mos trar positLva;mente ·que o unioo oif.fioio .d'O Go· 
verno nessa d<o1orosa conj.unctura r ed uz;sc a i>erificar o f acto 1e leval -o ao conhe-

aMn.e11•to dia palÍz . 
. F·oi por .uma proclamação que, em setembno de, 1863, Lincoln suS'pende u o 

li,a.beas-corp.us e-ai -todo o territorio dos mstados Unidos, e do mes.mo ·Jrneio usou 
o Go-.,enno framcez, quando r ecorr·eU ;por vel'les a essa mecl·ida eX!t!'ema. 

Pod.er iamos ·i.nvcocar .áce1,ca deste 1ponto a opinião •do iHustre ·Morin ( 2.), m a3, 
send•o. •elle s·usp eito 1a 18. Ex., não obstante limita r-se a expõr a legislaçã o f r an ; 
ceza SO!:>re ·O estado de ,sitio «~ffeC't'if1J,o e jiotiC~O OU 1QÍV~l, como O ·denomina iS'tein, 
.preferimo.s, pa·ra remover qualquer objecção, o uvir o o.ra,culo infa.Jlivel da França, 
o oraculo de todos os t em1pos, a Cõrte de Cassação, que mu.itas· vezes nois dias 
somb<rios da d·LC'taidui;a foi a airuco.ra da lihevdade. 

Eis como Fruusti'n H éJi.e ea) expõe a doutrLna do Egreg'io Tribuna l: 
«Uma •segunda questão t eve ·por objecto o ·effei'to retroacüvo dado á d e-

claraçâ'.o do es·tado de ·s·iUo. S i o efif.eit o ·desta mefü<la <é investir os tribuna.es mi-
liltares na co.mpetencia ' de !Ju lgarem 'OS ·cr:mes que motivaram a declaração 
do sitio, tel-a•hão aque1les tr.i'bunaes pa ra conhecerem de cri1mes pratLca.dos · antes 
de sua inv·estta·ura ?» 

IA Cõrte de Cassação .respond•eu pela a:f,fL!'mativa n C\s seg.utntes termos : -
que ·O prrndpio ·da n.ão r etroa,C't.iV'id·a,de das leis aw·l:i<C9.-'Se unicamente ao fun do 
ou s.ubstancia d·o direLto e não 1ás leis do ·processo e da .competencia; •que esta 
distincção applLca-se n ecess·a:I.ia'IDente a:o ·caso em 1que 'ª competencia se modiflca 
com a .a.eclaração 'ªº .estrudo de 1S'i·t io; que o e9~ado de siti o é sem diwic/,(j, u m. facto 
pr e-existent e á .deoza,~ação qrue 0 ven1fica ( const a1te) ; que •elle r esulta ou de ·cerco 
ou .ao a:truque á mão a,rmaida, o.u da s edição Lnterior; i;lO,rtant'O , que a ju risfü.cção 
substltui·da á O!'dinaria, em vir tude de twes drcurnstancias, ·r~g.e d·e modo indi-
vis1vel to:dos os factos que lhes .forem ·co.!llil'exos· ou in>t:i!mamente Hga.do.s, a'Íil~aa 

qi;e tenhwm. oacorrido anterior-mente, accres·centa D ·a lloz, completa,ndo a t ran-
scrLpção d·e 'HléJi.e . 

(1) 1Sar ed o: 'J'?·att. de lle lego. tomo 1. 
( 2) Morin : - R.!31J . cZt< Drnit o,.'Í!l,'uine l v. 1Uat d!e <Bieg.e. 
(3) íB'a·us tin H éHe: Instr. Crim•. tom. 6, 1Jag. 761. 
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Ora, si o ,estad·C/ de si,tio .pre-existe á sua !declaração affü,c:laJ, como julga a 
Cll!ssaçã>O franceza; s i o Governo nã.o f az outra cousa .si não proclamai-o, mais si 
vigora o principi'O formulado ,no Accó·r<lão, que "'º d ecreto declara torio não % 

flpplioll!m Tirnf>exiv<i>lmente , os prece11tos estabelecidos em gieral para a pul>Ii.cação 
das }eis, e po'lllco valor . tem a circumstancia de serem wlgumas pris ões reallzaJda.<1 
a ntes da declaração, uma vez que tiv·eram Jogar p elos fa,ctos ,que motivaram a 

mesma declaração e forrum comprehendido.s entre as mefü.das de se.gurançia de-
cret ll!das pelo Pres'idente dentro do perjodo coostitucional. 

®sta decreta ção :por parte do Presid•en te, embona posteri-0r lãs prisões, rati-
fi.cou-as, e, corno é pruprTo ' âe todas as rattfi1oações, retrotrafrl.•iu ao momento em 
que efüectivamente foram realiza·das . 

iEJ q uamto ás prisões po~teriores ao levanitannernto do sitio, n ão fora,m s ináo 
a effecttviJdade das medidas jâ tomadas durante e lle. 

;Em todo o caso, o Poder J UJdioia,l não podia conhecer d'esses ootos antes do 
voto poHt!co .ao Congres•so; .para a s·ua tTut ervenção constituci-0na1 não h avia ain 
da s oaJdo a hora. 

iAlém de tu:do não havia. no I)rocesso p rova aJ.guma do momento em que tnes 
prisões fo,ra,m feitas. ' 

1S . Ex . diz .que eram fado.s notorios, que em direito d!S<Pensam p rovas e que 
con stava,m dos jornaes, que, entretamto, n ã o estll!vam nos a utos. 

Em direito, o ;facto notorio é a,quel!e 1que, como cliz Georgio iGeongi (1) , 
p ó'de s,er at'testrudo por um povo inteiro, 'º :llacto historico, para r ecol1dar ouja 

eldstenc1a basta <litar o mon•11mento ou o livro; e nã-0 essa voz publica (c011H1vune 
.. eaiom.ée) , que é uma n oticia a1;:venas, parcia l e circum•scriipta a certo •numero d0 
pessoas . 

Éstavam neste ,ca.so algumrs prisões de .que S. Ex. se' occupou? , 
Os jornaes prectsaram exa,(:tamente a hora em q•ue ,ellas ct\oram realizadas ? 

E quando, em q'lle Jogar, ~ob que Jeg1slação, fazem prova em jui:llo as nDti-
olas de jo,rnaes, mórmente so~ne '!tcontectmen1tos do dia, n a rrrud,os SO'b as Tm-
1Pr essões varia-Oas do momento? . 

IQuantais ve:1Je,s não são e llf!S contes;t aidas, e o , p ro.prio j-0rna1 as recti fica? 
LDemai.s, o TrilbUJ11a! não dBS1Ceu ao exame .aos fructos sinão qua nto era ne-

cessario a:iara a solução ·do.s iprjnci,p!os que o processo suiblevava, e ;foram desen-
volvidos por ;S . Ex. 

Quanto 1aos effeitos da 1Sm>p'ensão do .sitio, u'ltimo 'fundamento do •Alccórdão, 
decTdd.u este que essa 1Su sipensão não importa i1Mo j1aoto na das medidas decreta-
das durante eLle, as quaes COJjtLnuariam a sub<s1&tir t;)a,ra o ef.i'eit o de serem os 
Prudentes s·ubmettidos aos üibu:naes, a quem crube ju!gal-'Os cu1pa!dos ou inno-
cen1t1es . 

i:))Jst a 1ulfüma ,proiposiçãio ainda m ereceu a censura ·de S. 1Ex . , ,por .en•t ender 
que as m•edildas de •r epr essão e:rp•pr,egll!d·as pelo P!'esrde:rute, serud-0, como são, effel-
tos .ao s itio, d eV'em cessar com a causa, que as prodU:llLo. 

1Sentlm.os dTzet a S. Ex., que n este ponto é m;amilfesto o seu equivoco . 
As prisões, o·u amtes, a:s m~didas de'Cretadas pelo P .res,bdente não são eMeitos 

do , estado de siltio . 
Este fo.i 0Jj}ena,s a o·ccasiãQ, o m eio por q11e podiam s•er ,,ealizadas a,quellas 

medildas, ·iJmp,r,at1oaveis por ouitra fõI'ma. P,odia ser, quandq mu·1to, a causa oc-
casi-0nal da.<l med idas. Mas .a causa effióent e, a causa rea l, a cw;;.a gie1.,adora das 
m edidas, é, não ha ,corntestal-o. ia .comm,óçã,o intest ina, 0 1facto criminoso, que ae--
term'inou lllão só ess,as mefüdas, ma.'l o ' prOl;:-rio s itio e mais provid•enci.a1s de ex-
cepção . 

. Portanto, a sws<pensão do sitio não interessa ,â.s .p risões já fei1tlli'l. 

(1) 'Geor.gio Georgl: - Teor i;i deHe obUg. tomo 1, pag, 396. 
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1Estrus cont!nuam a subs istir como eff.élto do or!me, lsrto é, da oommacã-0, 
a.tê que os tril:nma:es M julguem, co.nd•emnam<lo -0u absolvendo os aiocusados, oomo 
t1contece :na !lagr1i,rwLa de crhue tnR'f.i1vnçavel, em que os delinquentes não são 
l]>Ostos errn U.be111d1alde1. mas aguarda:m a .u!Nma 'palavira <la lí•ustiça. 

N e·nhum nexo de causalidade ·e:icls0te, llJO-is, entre -0 .s.iti-0 e ai;; 

que se lhes J;lO·ssa a1:.''Plicar o ·prlinc!p;o, allé.s contingelllte, de que 
causa ces•s·am os effeltos . 

prisões, pa,ra 
cessando n 

0 estado de sitio, repetimol-o, presuppõe a commoção ,interi.o.r, isto é , um 
c~lme. 

'8resos o.s d.e}lnquentes, como si fossem em f1a.gran1Je, pol'QU·e esta eq'IJÁJparaçã.-0 • 
o •estado de sit~o, .IJ'l'odu~ o e>m a 1sus.pemsão das .gaTantlas constltucio-naes, e•Net> 
niio devem ser ;postos em llbel'd!l!de, si o esta;d•o de ·sH!o .!ôr suspenso, ruas en· 
tregues á Justiça para julgaI-os segundo as fõrmas .tutelare•s da lei, que j é. en tão 

recobrou o seu imperlo. 
Fo'l este o principio lumi0noso que o Accõrdão, ins1pk a ndo-se no espírito da 

Constlt'll·lção, ;firmou, nem sõ para nii.-0 sere.m im'letermlnadas as medidas de re-
prel'!são, como , i::inrn. não pod·erem ser consider.wdas penws. 

·P-0-meroy (11), a cujo s ubsid.i-0 •tem·os lfre.quenitemente reco-rrLdo., defime exa·cta-
mente as !a.culidades que o acto '<l.•a s·uspensã.o do hab:ea·s-cp:rpiia corufore ao ~ 
11li'lente, di':rend•o : 

l•<Ã .SUS'Pen.sã•O d-O habea8-C0"'1Jl™I não ·auto-rlza p1risões ar.bftrari·aS, ·nem ô;\ 
ao Executivo ·outro poder senão de conseNnar presas as pe~oas suspeitas, que 
elle seria obrigado a submeUer p7'01nptaim f,nte a proc.e11s o oio a so!twr rneiUante 
fiooça (nom .gflve a?i.y ure.at•er OJUthorisy to the Exeontive th{IJ)i .that '<Jf deta./!/14ng 
suspeete'd peirsons i n 011.tst·ed·y wom i•t woiolà else •be oblf.ged to bring to a speccly 

t1·UJ;l or to release on bail) • 
IO auctor i'lllV'Cl'Cª os 1)recedentes da Ingla terra, e ·COm etfeitlo enco.J:\tramos 

um deI.!es num dos m·emoravei.s dhmursos die Oannlng, na Cwmara dos Com-
muns. 

1«Fol p·resente ã Camara d-0°s •.Communs a mensagem do Rei, assim. con·ce-
bid!a: - Sua Ma-gestade, 1n·f-o.rmado de que ha .pesso•as qu.e f.azem ,r.eumiõeS' 'se-
cretas e conspiram contra o .Governo, wdenou que essas pessoas .fossem presas 
coma suspeiitas, piara s81'em juJT,!JiwdJas nuIÃ;s tarrdie; mas S. iM. es·tá collocad-0 
entre duas diff1culdades: uma de soltar os presos sem julgamento , e expôr 
assim a se'gu.ronça do !Governo ; outra, de :l'azel-os jwlgaT s·em as .f.wmaHdades 
'inflex·ivels da Lei. IEm taes circumsta·ncias S. M. pede .a opinião da .Cama·ra. 
E ·a Gamara r .es.p.ondeu a e sta menswgem vo0tand-0· o biU de s1uspensi10 do h.abecdll-
c(}T'PIW8. 

!Nesta mens·agem. do Govemo do Rei da Inglaterra esbé. a theoria toda do' 
~ta do '<'l.'f s~tlo. 

Si recor.rerm-0s ao suibs~io da ·leg!ei1a.ção comllJara.d•a, tão ut•i1l .nestes g ra.-
ves estudos, aind·a me!h(}r se cc>nfirma a d.outr!na do accórdilo. 

·Ahi estilo: 
A França, n!Lo a na:poleonlca ou a bourbonlca, mas a .França repu·blicana, 

ma.ntendo em 18'7•8, d·a lei· d.e 1849 a seguint·e dispo&içã-0: 
«!Suspenso o estado de sitio, os tribunaes miHtares continuam a conhecer 

dos c1r.Jmes, cu!f·a i.nvest1gação .Jhes .ten•ha .sl:dlo conf·erida» ; 
A Austr!a, mnn-dando appl-tcar as dispos.ições · es·pecla~s d.o seu Codigo do 

Processo Or·imina•l, em ·que ha :um ·ca·p·iotulo õnti.tulado - p?'o.cesso extraordi1U1-
rio - .par.a o ôulgamento das s·edições, e cutlo art. 446 asshn ·dlls1põ~: 

"'Quando as auto·ridades ·Compet entes r esolver em que cesse o procie!sso ero-
traordimorio, todos os pro~essoo• penden:tes e aq.uemle>s em que lfoTam pr.olferidas 

(1) IPomeroy, Const, Law, pag. 593 . 

.. 
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condemRações ã .pena cBJpital, · rpass·arlfo [paVa os :trilburll.'8.<l.S <Clr.dino,ril)S, e serl\o· 
juligadlos segunJc1o os precei<tos dJo .aJiTe1to coonan'llm» ; 

•A Prussia, que 1Pe>la lei .de 1851 sub'Jll•ette os i•nfüvúduos presos d·urante o 
sitio aios itribUlllaes m.litlilltares; 

O Ul!'uguay, cuj·a •Cnnstituição, •art. 1813, -0bri!l'a o Presi<dente a emitregtlr, no 
.prazo d ·e 2 4 ho·ras, ·aos. tI'i>bunaes ~ IP•resos · polltiJcos; 

10 Equador, .que t8Jm•b01ll •PT~crave IIlO seu oo:d1go d'.Ullldlrumenta·l, aa-t. 60 ,, 
§ 21, que os .p•resos sej·am submàttild·os aos <!Jr.Jibu:naes mLlltrures, :annãa :que td-
nha cessadto o esta.do de .si~tiw; 

A Bo!.ivia, cuja Ccmstituição, mais pr.ev.bd•ente que lllJenhunwa /Outra, deter· 
mina que os presos sejam ~mtrn!l'ues .ains Tf:!'i1lruinaes 1dentro ~J..e 7•2 ho.ras, sem q.ue 
l.'m 0111so algwn se possa ~eB~Bt>itr do processo. 
~ as inlformações, qme o· .exaime da 11e!l'i•&J.açãio id·e outros ;povos, que main· 

t êm a perigosa instituição •d·o estado d.e sitio , nos ministra ácerca deste ar-
gume>n1to, e toda essa J.E;gús•lação rea!lça a exructLd·ão da •dlourt:ri•na lf1'nm1ada. pe!W 
SU'p.remo T,r.Lbwnial, que, põ•aJe-se di:oor, <fo-i um ·ex;posi•tor !fiel e co~.r.ecto d·a nossa. 
C-Onstituiçã·o. 

!Temos tel'lmJi1nado a .tarefa, que· n1os dmpuzemos. 
Ao iniciar estes artigos dLssemos que o nosso propos.ito ·era iuni.cament,, 

~esta:urar 'ª ·autori·da:d€ do acoo·rdão de 27 de abril, abalada ipela critica, que 
lhe !fez ·Um . d·os he>mens mais eiminooites da nossa ·paitria. 

fHiarvia necessM1rude pa'l'a o trLb111mi.l d·e s:erem conheddas .a,s .vazões funda· 
mentaes do seu julgaido, para, que 'ª orp~nl!ão pub!Uca se não <t;r.anis'\nlass·e, ou• 
iv>iJndo sómemite as allegações de =a das !PaJI'ltes. 

IGou/bie a•o ma·is -obscuro· memb~o .clia'(}uelle tribuna1! ·esta missãio, e elle a 
assumto, não com o füm de 1sustentar uma polemica, que ser-lhe-h!a desigual, 
mas co.m o d.e ~usti>fücar a c,t.eci·s·ão, e ha.b1füHar deste mJo:d:c; '° vimetUctum su· 
p.remo da opi,n,ião pub1Lca. 

iP.ar.oe>I11'8lldo os· pontos ca1pitaes da: ]mjpuginaçã-0, cremos• -ClllIIl!Pf.id,c; completa-
mente IO nosso p.rog.raJJnm:a, 'El poi>s ret4ramo-nos d•a diL~cussão •coo:n a .profuinda 
convi•cção que sempre m8Jntivi:imo·l-a na alitu1ra em q·ue ·deve 1Pah1aT llm'lt ques· 
tão de 1prindipios. 

Mesmo algumas phras.es .que •escaparam a,o TIOS5o pr·eclaro · adversrurio, t~
mol-as ha. mu~to ·es·quecido, pq,rque Sel!Il\PVe juJ.ga:mos que .as •lutas nobr·es da Im-
prensa são· como a J.amça de ;\JC'hi!ili!Jes : CUJrlll!Th 1a,s f·eridas qUJe ·rub.rem. 

JIOA!QUIM DA ICOSTA \BARRADAS. 

:Derpoi<.s d·e ipublioados ~tes arti>~os,, recebemos !O .fa,s·ci•oulo · 89 da Blbllo· 
tl~e:GD de aotencias :imli/tilcal.!, pe iA. BrUllli•rulti, no quall encofrtr.a•.se •a obra d~ 

H . •Davis, publicista amer tcano, sobre rus Instituições PoUticas dos Estado8 
u.mdos. 

N esse .JiV'ro, rio .cap'itulo que trata do !Poder \J'lldkiaJ, lê-se, ácer.ca da de-
cisão Marbury V8. Mwdi:son, a lgurns conceitos, que confirmam ipJ.enamente a 

!irrterrpretação qwe demos á s·eµitenoa dle !Mal'shaJ!lli, e que n:0s il'oi c cmte.stoo.a cOJ11 
insist·en cia p eJ.o illustre ·escri~toT brasileiro, o ST. >Cçnselheiro Iliuy iBarbosn. 

'Transcrevemos n esta nota, sem commentarlos, o trecho do estima'Vel publi· 
eis ta americano, !Eil·o: 

1<Rela;çõe:s emb-e os !Po.d.eres Judicial e EroeCIUltwo i 
Volvamos agora mossa attenção para as •l'el:açõe;; da Justiça .com o Poder 

Executivo; depois examina relI\·OS a attri.buição que se arrogam os ctuizes ame· 
ricanos, de j•ulgar uma le·i contraria á •Constituição. 

O pod•er que t em a magi,s·trat11r.a d·e ,fiscaHsar a acção dos o·utr.os poderes, 
es:peciaimC'll.fo do Ex·ecuTtiv•o, j.•á ;por mei·o ·de mandados (manda-flVlui); já, ,ielo 
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da 1ntiimaçã,o (injvnoHons), envo]V'e .a]jgumas doo mais dellicti•das e .(L1'ffkelis 
·qu.estões ·da sciencia do Ge>ve·rno. A mó.r parte dos casos .:prend·e-se IW .rei'a-
ções com o Executivo; e os tribunaes, com uma discreção admlravel, ·empe-
nham-se por evitar quabquer co11lsão com as autorida;des rivaes. Em muitos 
casos, diz o Juiz Story, são dàfi!!l!i'tiJV>a.s as a.ecisões •d•o ;?:od·er ExecUJ1Jl.V'o, •!l.Elsim 
como do Ji.egisd·ativo, nã,o s·endo sus.cepti-veis d·e cr:evis•ão p ela sua. ~mtureza. ()~l 

camicteT. Q.u.andJo se t11ata d e mec1iid<as excJ.usLV'amente ·pol;iiticas, .parttam1 ell.a.fl 
do ·Executiv-o ou ·do Legi·s~ativ.o, ia sup·remru autoridade em ta.e.'i 1n11.1iertd.s ·IH'l"" 
tence ou a um ou a outr.o, .e nã,o póde ser p·osta em duvtda por algum· .outro 
poder. Desde 180·2 o 1S1u;premo Tribunal Feder.a i, no caso Mwrb1wy, firmou o 
;p1rln1ciipiio que as questõ1es de ' natwreza pol·Bt~aa, ou .aqweillas q>u>e a Oo1vsti(twiçã:o 
e as leris cmnifiam ao P.oder Exe01111.tivo, nãio podf'}m sw snb-me.tt1Jdas aos trfbu-
naGs. 

A Encyclopedia pol•itica de Johnston .9ita muitas tentativa.s ma!log1'adas 
prura pôr em co·nfJ.lcto o Presid.·ente ·com o S·upr·em,e> T.r:i'bun·al. 

!Em 1807, tent-0u-se ·citar o P.res·idente, como testemunha, na conspiração de 
i8'u.r.r ; mas a ·t enita<tilva n ão· te.v•e •eXJLto. 

•Em 1861, -0 Olllief jiistice ·ordenou a •P·r·isão do offidal do ·E:xoercito que vio-
l]âr.a 'ª 11ei tutelar dia 11"beréLade indiivtdual (o hcibeas•aorpi<~), q•ue esiava sus-
pensa IJl·eLo P·restd·ente; ma·s, nã,o tend.o sid.o ertlfect.uada ·a .pr.i.são o Ohíef ju!J-
t!ice aba,ndo•nou o process·o. 

:Em 18615, V·i·gora·nido ainda no Sul a ·let m•arcllal, {)S trlbunaes tfedeTaes 
a;hstlve•raim-se de ·a'ba-i<r s essão naque!Jles ESftados . 

~iu 18°67, ·O Esta1d10 de Missi.ssi.p!, por -01cca,sião d:as 1els dJe recons~ruccão, 
requereu <ao 1Supremo Tribunal que fizesse intimar o !Presidente par.a não 
eJCecu.tal-as 'PO·r Inconstituciona·es ; mas a dema,nda foi .J·wlga,d•a im,procea..ente. 
-Neste u liti!lll•O ·caso, o Ohief jus.t~ce Ohase a.isse: - O Oon,g:1,ess10 <é o dep·a1~a

ment-0 legils•l•rutivo do· Gover.no; 9 P:I'esd,dJen te O• ·e:xoecut iv.o; e nenhuun delles p(Jd!e 
ser limitado em s ua acção pel-0 judicial, embora os actos, -clepo·Ls ele .consumma-
dos, sej.a.m em centos casos especia.es su.jeitos â com,pe.tencia dos t ·rM1una·ee . 

Os ca·sos de-sta aompe·t encia (jiitucial) são os qi•e não .reves~em cMaoter po-
Ut-CCO . Mas, a;o paBso que -0s trl•bunaes 'lllão. pod·em lnterwtr n as questões excJ.u-
siva<mente po!iit icas, qu1al•que·r que s•eja p ju izo q11e deHas f-ormem, a;ss<iste-ll'hes 
sem duvtda o d>i.re!to de obrfgar o ·Executivo ia con:formar-se com os deveres 
de 011!1'aoter minister·ial. O chanceller Kent a tal r espeito dizia: - O princi'.J)io 
!tl•rmaidio no ·caso MarbWl"Y é q11e os offüctaes •Superi.ol'es do· dJepartamento Exe-
icu<tiv-0, •como 0°rg·ã-0s do Presidente, reves.tenv um can·aqter politico e f.iOOJm den-
tro da Ootns.tiimç.,fo, e nos sm1s aotos oomo taes estãio fóra dla aJ!çada ji1dioia7,. 
Se, porém, prati.caim aotos que interessam a dire!tos 1-ndivlduaes, • .que o Pcr:esi-
dente nãlo póCCe pro·MbiJr e1n virti1cre de l ei, por exemplo, o r egis.tro de uma P >'L-
t ente ou certidão de um d-0cumento, n estes casos trata-se de um of.ficial ·que é 
inlnlstro d-a 11ei, e então PCYd·em ser l·eva.<lo.s .aos· trfüunaies. 

Este pod•er dOQ trlbunaes· de ·e>b.!'i·gar ao cumpr.tmento d.e UJm a;cto· de natUr-
:>f.r.3 1Jura-mimte exec~va, 1f-Oi n egaido p.e!o (J'>,r esi·ô·ente Je!-feralOill, mas r epetidtw 
v.ezes sustentado .pe'lo Supremo Tribunal, e hoje :póde-se d'izer definitivamentB 
~ssentaidlo . Ne> cas-o Kential, o S·11premo "l1nH;unal decMio qll!e .o juiz do cil,cu!t(I 
da ·Co·!umbia, para oC>bter 'ª •execução de um .mandado, <bem 1pod1a exigir •do ·Di-
cr:ecto•r Gera;! dos Correios ·o cumprimento de um dever ,seu puramente !lll·iniste-
cr:ial, sem q·11e o d•lito QJflfd.cial -0.u o P.res·1cllente pudes1se <l.'ecusa;r aiqueUe· lllla'Il'd•ado; 
pois -0 Diore•cto•r 1Ge·rrul dos Ooneios não estâ sob a di•recc;ão i.mmedi1111ta ou s·oib 
a tl·sca,1\za.c;ão d-0· PresiéLent1e n-0- que concerne a:os devel.'es que lhe são tLmpostoo 
por lei, nem o P .residente tem faculdade para dispensar na- lei. Em outr-0 caso 
a inda mais Tecente., ü d·O Unite.d S•tates vs. Schi&rz, -0 •Secretar.io do Interior 
v.to-s.e obclgiad<i, erm vLrtude de manidta.do tlud·licl•ail, a expedir •Uma ca.nta de con-
ceesão de terirae a ·Ullll prurti.cu~a.r a quem fõra ainrtes rreousada. Em va•r•1os ott· 
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·tT-OS casos da mesma especie, sempre foi· mantida pelo S·u!Ilr~9 Tr.ibunal <-Sm 
doultrina . » 

Vê-6e d·O trecho acima: 
1°, que , no caso Ma1"b'U/rY vs . Mad.ison-, o '11ri•bunal f1Lrmou a sua tnoom·pe. 

tenc!.a .para conhecer das questões poli.ticas da alçada do Execllitivo ou Legis. 
'lati'V·O ; 

12·0 , .q•ue, no .referido cas·o, a dec-isã.o nã.o se Hmttou á. i-TI!C-O>mi!Jetenc!a do 
m eio, mas extend·eu~se ao ponto consti·tuclonal. 

E', pois, a ·doutrLna que sustentamos com Hare, P-01I1eroy, Spear, como !oi 
a do nosso 1Sup.remo T·rfüunall diia:nte do acto poHtLco d-O decreto de s~tlo e das 
medidas de repressão tomadas ·pelo Preside nte da RepubU.ca. 

C. BARRADAS. 



E·ST1ADO DE SITIO 

Seus limi'tes. Competen'Ci-a do Supremo Tribunal Federal. O ac,córdão 
de 27 de abril "de 1892 (•) 

O advógado e a sentença 

I 

Independente da re!e11enola que <> rnustrado iDr. Ruy Ba!'hosa fez a ·um d'e 
nos1ws arUgoo sobre a grand·e questã-0 judiciaria que S. Ex. tão brilhantemente 
discute nas colurnnas do Paliz, tinhamos tomado ,jâ. a resolução de acom;panhal-o 
nesse e.s>tuldo, prura n6's de <:!a'!}i-tail ln!!porto;nda por ser a maior questão ,que se 
tem agitado durante <> go'Verno {}a Republica . 

.Nel'la ·estão envolvidos, além dos princípios cardeaes <'Lo r.egimen, questões 
outras que se .rellevem á. estabilidade do iGover,no, á.s .prerogativas dos ;poderes ;pu- , 
bll-cos, ao.s Umites d·e suas attri<buições e ás garanti-as das liberdades pubUcas. ' 

:po acerto da sua solução depende a inf.lu~noia ·de bons ou mâ.os precedentes 
que .dominarão Cíl.sos ·semel'hante·s para o futuro. T-od·os nós d·e'\'emos encarar' essa 
questão com o li1ai-or !Patriotismo, a m;.ior sabedoria, isentos du sug.gestão de 
grwpos parti4arips, dos interes•ses dn s'ituações políticas. 

Em artigos ·publicados no F1'gairo, no intuito ·de discutir algumas 1:.heses . d~ 
direito emittidas na ·sua monumental petição, limitâmo-nos •â questão', para nós 
capital mo debate, da 1incompetencia judiciaria, encarada <im face do n~»i;so Di1r eiio. 

!Nada temos a a:ccr€5centar em apoio dessa proposição. 
Abrimos por nossa vez o e·studo ·d·oo 1artlJgoo que ,S'. .Ex. 'Vai ',pubUcando, qu€ 

são um verdadeiro ·extracto da 'Vii-da ti·udicia·ria da A'merfoa, no ,que se irefere ao . 
pr.o.cedimento da justiça em r elação ao di·rei.to ,de habea.~-oorpuR : , 

tAs referencias que f•ez .S. Ex . aos casos de M err.yman e M!iligwn, emt que , ' 
a ;petição de habeas-oo1W'Us foi attendida ·pe'lo Tribunal, não .prorvam .que ·a decisão 
entre nós fosse a expressão de um erro ·de of.ticio, íPelas razões que passamos 
a ex;pôr . 

. Sobre este assumpto, ·Q dir.eito 1const'ituciona.J ·america·no •é muito diver,so do 
Jl·osso. Pela Const.itu'içií!o americana a sus,pensão ido habeas-vorpus não é u,nu 
attri•bu!ção expressa do 1Poder Executivo, como o 1é íPela .nos·sa carta ,politica. E 
não obstante os motivos .pond€rosos que teve IL!ncoln pa•ra suspendel-o, em emer-
gencias d'!~fic!Hmns, todaivia juizes, jurisconsulto.~, adv-0gad<o;s, .publidstas ,um m:1-
tlvo, sustentararr. notavels por mais de que foi um acto :i·ncon~t!tuciQnal do, Pre- ' 
Bidente. Só ao Congresso ca·be o exeroicio de tal attri1buição. ' 

'E na hlst-0ria :poUtica do ;prCllprio 'paiz, os defenso·res da Constituição •ap;pella-
vam para a conspil'ação de Aaron Burr, em 1·807, na ;p.res-idencia de ,re!ferson, qui; 

('•) Do Direito, vo1. 
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em mensagem communicou-a ao Congresso . O Senado, ·PO•r uma mioção, autorioou 
a .suspensão ·do habeaB-corpus, cahmd:o na Camara po·r uma votação de 113 votoo. 
contra 19. 

1Facto mais eloquente .na ,P·rop•ria histo-ria americana não se ,podia ·desejar, 
no intuito de esclarecer a questão de cOIIlJpetencia constitucional. Assim, Linooln 
foi ·não sõ contra a dis,posição exp.ressa da 1el, como contra o precedente. 

1E &qui crube .a seguinte trecho de .Fische.r, tão dtad·o po·r S . Ex . ~ 
«Todo homem pensa que t em o direito de 'V'iver, como todo o Governo pensa 

ter o mesmo dir.eito. · ·Tod•o homem, ataica:do por um a•ssassino, pula por sobre a.s 
J.eis !par.a de:fen1der-1»e, e é a istc; que •Se olrama o cc·direito ·de •defesa». Assün, todo 
Governo dominado por uma rebelliãü calca aos OJ.és uma Constituição, antes que 
seja d estruido. Isto 1póc1e não ser constitucional, .porém é um facto.» 

A justiça federal não podia, iPOis, n egar o habeas-corpus impetrado a favo•r 
de Merryman e MilUgan. iElstavarr:t .prejudicados em sua liberdade pessoal pelo 
exer.aicio de attribuição fõra da competencia •executiva. 1Si fõra .o Congresso quem 
a exercesse, .seria esta mesma a sentença do Juiz Taney sobre M1prryrnunr 

1Pr·CYVavelmente n!io, p orque T.aney na sentença conoede o l1ab eas"CO'l''PUs por 
ju.lr;ar que o Presid.IJtlte não poàlia suspendei-o, e Bilm o Congresso ( Twen.ty Yenrs 
01 Gongress, B •l<11Lne, vo·l. 1, pag. 137) . .Não a baseou no facto ele es tare m: envol-
v.idos e p·r ejudicados direitos individuaes, como fel-ü o mustr a do Dr. R u y Barbo-
sa, .baseando sua iPetição na def.esa desses direitos, não obstante estarem presos a 
uni facto de caracter profundamente po,litico. 

L evou-<>s •á [lreseinça dos trtbunaes, ohama,ndo para elle.s .a pnestigio da lei 
e a consciencia dos jui~es. 

Irrit<>u-se a ce>nsciencia juridLca do illustre a;dvogadü, vendo violentados esse,; 
direitos .por um acto dictatorial do ·Chefe do E stado ·e fO'i nisto q·u'e .S . Ex. ba-
seou a competencia h1diciaria 1 das Cõrtes Fede·raes. A s•entença de ·T aney, porém, 
basoou-se e:ice'lusivamlente na falta ele competencia do PresLdente para suspender 
o dlreito de habeas-corpus. 

Si a base fundamental da sentença de Ta,ney fosse a defesa ·d·esses direitos, 
que devem na 1ei e nos trLJ:iunaes encontrar a ID[l.ar.o, na hy:pothese que a sus-
p.ensão c1o habeas-corpus cfos·se uma prere>gativa constitucional do Executivo, o 
caso de Meirrynum e ra ,por certo CLe a lto va1e>r [l.ara a these do !J.lustre advogado. 

!Esta ·razã.o, 1porém, não motivou o ju1gado do juiz. :A desob ediencla do General 
Cadwallader a,o seu despacho fez o juiz declarar pela segunda 'Vez .qu,e o Presl-
d&nte não tinha o poder de S\lS•Pender o habea&-c.oYpus e que o Congr·esso sómente 
podia fazel-ü (The suspensío~ of haJbeas"corPus àiiring the war of the reb<ellion. 
J<'ischer, Po·Utioa·l Sc~e?voe, rpwg. 456). 

:São estas as nossas conpições? são !:den t Lcas as disposições ·constltuclonaes ? 
Não, iPOr certo. 

O caso d.e Meorryman nã.o tem aip,plicaç!fo. 
E tanto foi este o funda;mento exclusivo da sentença que a discussão que 

ella provooou na im:prnnsa do paiz circumscreve-se ã questão da competencia exe-
cutiva. Sal!enta-se o 'PamlPhleto de 'Binney, ce1.ebre ad·vogado de PhiladeLP•hia, que 
iresume a critica malfl comrpetente da sentença d e ·T.aney . 

. Dessa dis·cussão, .que .po4emkls lêr no pro:prio arti-go de !Fischer, na Soienoe 
Plolitical Quartely, :podemos cçinc1uir que o habea&-carpus foi concedido a Merry-
man ipe'la lncompetencia do iE·xecutivo, na o:p1nião do juiz. 

Isto não tem aru>llcação lj.O caso entre nós, !!)orque essa competencla é a attrl-
buição extpressa do Poc1er ·Ex.ecut!'V·O. 

Em ipelores co.11 :llc.ões aiof1a•se o caso de M'ilUgan cltrudo ·pelo ·Dr. Ruy Bur-
lsosa, que é o primeiro a l.'ecophecer essas dlfferenças, quando diz: 

•«·Ali! s.e trataVll da Lei II\arcia1 ; aqui a.penas .ao ·estado de sitio. O estado de 
si-tio suspende unicamente a effectiv.jda;de de algumas .garantias, :particularizadas 
na ·Constituição. :A lei m:n•rCliJ.1 suspende todas, converte o terrltorio, onde reinn, 
em tir.aça de guer.!'a. » 
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Qua.l .foi o fundamento do habeas-corpus de Mtll1gan, dado ;por Da;vls? 
Em um cidadão da Indiana, ;pertencente ao distrioto mtllta.r do General Ho-

"VeY, onde não tinh·a oheg-ado a rebellião e cujas Gõrtes de Jiustiça e toda a ma-
·chtna do Go'Vlerno civ·il estavam em plena orperação . 

. Foi -preso, ,processado e ·.julgado í)or uma commlssão militar . Desc1e que as 
·co1·tes de J1ustiça estavam em pleno exerdcio, desde .que iMiUigarn mão <podia ser 
oonslderado um rprisloneil'o éLe guerra, não podia ser ju1grudo rpelas oommissões 
m!l1tares, pois que -os factos de ·que era accusado esta,v.11;m prevll>tos em ~ei. 

IEUe rpodia, diz ,FJsoher, ser pnso •e mantido na prisão (para prrevenir sua 
.coparticipação na rebeU1Ui-0, e ent'f!egue depois ás Gôrr tes v :ara ju!garmiento e p'Ufflliç.ão. 
O que não 1po'dia <ira .ser condemnado <por uma .commissão mfiita·r, com violação d<? 
tres ou quatro a·rtlgos da Constituição (obra cit. ) ». 

Jã. se vê que os fundam·entos da s·entença de •Davis são muito dtv.ensos dos "'lo 
·A,ccórdã,o de 2 7 ·de .abril. 

<Que prov.am, pois, os .casos ·éLe Mir!iigwn e Merryman soib1re. a comrpetencia 
judiciaria, a favor do .qu!l!l r .eclama o i'llu.str.e a:dvogadq, .qoondo o nosso Dirni·t~ 
manda •que ·a.ntectpe essa Intervenção o conhecimento do CongNSso? 

Conheceram d•o habeas-cori;iws, 1J011qu<i o IPnesvd:ente não podia suspendei-o, 
Isto 'ê, :porque direitos in<Llvidua·es estavam ;prejudicados po·r wn a.cto d!ctatoriaL 
Não elucidam o pQIIlito pr"mciJpaI da ·<JcU<istão entre nós, que é a Intervenção Judi· , 
oiaria antes ·que o >Congr.esso conheça dos actos do Executtvo de •sus1pensão de 
Jrllirantias e julgue de sua constitucionaJ.idade. Este é o 1ado ca'!lital da questão .. 

Além disso, Taney era um pro.fundo n:dversario 1politko de Llnco.Jn . Dlzem-
n' o todos os histo-rladores americanos. O espi.rl!to ;publico se deixou do.minar ·pelo 

·1'ecelo qu.e os sentimentos :poJi.tlcos dos juizes •que .constituiam a \Côrte, no com eço 
t'a guerra, levasse-os a .Jev!l!nta.r difffou1dad.es 1egaes na p-roeeoução de medidas 
necessaril!;S ipara restabel<ic·er a awto·ridad.e do GoV"erno. E nwo obstante inf·undadoo 
esses receloB ( The amer-Vcan Comm'U)j!),wua!th, Br)'Ce), tod·a'V'ia, dlepols da a1tera-
-çito do <pessoal da Côrte em 1868, d€>sappareceram aqueHas ·contestações dos dias 
(!lassados, sustentando os planos e actos -do •Pre.sidenw ·e do Congresso. 

Estudemos agora ·as conc1usêl-es que tira o illustre advo.gado do proced1men· 
-to das ·COrtes annerkanas. 

II 

:As .con0lusões :-.:iue t>r.a o illusitr!lldo Dr. Ruy .Barbosa, 0em soo ·seXJto artigo, 
·dos casos de Mi~ligwn e Mle?'rymlwn, se, n:té certo ponto, ex·pl'lmem uma ·deduoeçã.o 
·1ogLca de .p.r!ndpios d·O direito constituciona1, por ouitro l'aJdo n!l'() sifo a expressão 
fiel do p~ocediomento das ·Cõrtes ameri.canas, <im face d.o acto d•e su;;pensão do 
habeas.;oorpus .• 

A ·,primeira a:as conclusões 1é que '«a autoridade do Congresso e a do Pre-
•s!dente da Republica não tolhem, ainda em. caso de guer11a, aos tribun!lles 15~de.faes 

a compéotencia <p·a:ra exaomina.r a legalrnade dias prisões , ifeitas pelo Executivo á 
sua ordem, •OU 'PO.r acto d<i seus a.gentes.» · 

Isto, que é a nosso .v.e:r um prlncipio a1'tamente ·!Jibera·l, e com o qual con -
·COrdamos, e .ga.ranti·d-or das Hberdades do.s cid>aJdãos con•tra a omnipo.tencia dos 
govermis, não é uma dedwcção absoluta àas ;p1ra:ticas dos tri'bunaes americano·s, 
como disse o illust•ra:do adv.ogado. Não constltue uma doutrina que ficasse im-
plantad1t na jurls<prudencia ·do paiz, pelo modo ·que pr·ocederam os tribun aes 
re}ativamente aos .c·i·drudãos detldo·s em .consequenda ·d.o acto de !Linc·oln da sus -
1lensão do haibeMJcor.pi~s. 

iE a.presentamos, COID'O prova do que O.V·Ml<}amos, O caso ·d·e V'al>iand-ingllarn , 
em que -OS trLbun•n:es americanos d·eslstiram da com.petencia. de examinar a lega-

·Ud1ade ·das pri:sões ieitas p·elo Executivo. 
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1Como sabe o !Ilustre rDr. Ruy ::Barbosa, Vallandingham, Deputado ao Con-
gresso Nacional peJ.o Estado do Ohio, g.rarnde a;g-ita:dor das massas popul1ares e 
amigo d•eclara.do dos revoJ.ucionarios, ,foi preso I>elo General Burnside, em sua 
pr.opria residenda, •em Dayton, conduzido para C!ncinnati, -e julgado por 'llffill 

commi•ssão mi'!itar, ·cujo presidente .fOi Robert Palter,, sendo sent~mciado á de-
tenção no forte Warren. 

rvarlarrdi•ng.ham protestou contra ·essa <l;y.rannia de ser j·ulgado ·por uma com-
missão militar, pw- ser civil e, por cons·eguinte, estar sob a ~ ·ll!r.ls-dicção das 
1Cõrtes de Justiça. Dirigiu uma '1petição d-e hab•eas-oorv~•B, que foi n egada pelo 
(fuiz :Scavelt, deolwra»<do qittJ o vo.àer <!o Pres~dlente im-:Vlwia inaontestrweZm!ent.e o 
ditreito dJe pre?~der as vessoas qite wor seits ao.tos prejwdlfciaes ·de iles.Zealdooe itmlJt/!-
çam ou ernbaraoem a.~ opera.ções miliita.res ~ia Gov·e?·no. ·(Tlw judge •deolcwed that 
füe powm- d{ the pq·esidienb iru:lo1obitly .;,mipiill8 the r~g:ht .to GP'1'est versons who by 
t1HJV' misaMevous cwts ot cbi~loy alty imlpede o.r /Wwdjer the rwílitarry ope1·Clltions of 
the government (Blalne, 01br. clt. vol. I pag. 490). 

Els ahi 'llm caso em que as .Cõrtes federaes d·eslsti•ram de sua competenc!a 
pn.11a conhecer da legalidade d.as prisões, caso intei11amente '.11denttco ao de Mi-ui· 
gan, com a di·fd'erença que os julga,dos dos triblinaes foram di:f'f.erentes, oppostoo 
mesmo. 

!Logo, o inustre aidvoga;do não .pôde tirar a conclusão que tirou, como fi-
liada ao procedimento dos trJ.bun a,es americanos, •que em casos identlcos deram 
soluções diversais, prégando doutrinas d!Merentes. No primeiro caso, tomaram 
conhedmento do hcibeas~o:orpits; no segundo, desis<tiram 'dessa competencia. 

1Não obsta'll•te 'ª agita ção 1popu~ar ·ocoasionax'la por essa 111risão, não obstante 
a ·commissão dos democra tas do OMo para ·protestarem •contra eHa, não ·obstante 
a procJ.amação a.e Seym-0urd, 1 Govemaidor d·e Nova York, V·aHandingha.m conti-
illUOu detid-0. 

1Que dedu1cção pôde-se, pojs, tirar d·essas a.eclsões judiciarias? 
T·o.da .e qualq>1er, merios a conclusão que S. Ex . t1rou . 
. .A,inda mais·. Se res·umirn:ios a 'historia judi-clar.i.a a.i::iericana, no ·Periodo ca· 

lamitoso ·da guerra de :secoe!l~ão, ipa1"a apreciarmos o v·r·o·cedimento das Cõr·tes de 
J ustiça, chegaremos •á conclu~ãCY que ellas não 'inteuvieraim para conhecer da le-
.gaUdade das pris ões do Exea·utivo, não o·bs<f:nnte a Lei ·d·e ·3 d-e m arço, de que 
faJ.la S. Ex., e da qual nos occU!pa·remos. 

1Suspenso o .dir·ei.to a.o ha}beasJoo.rpius, encherem-se os arsenaes, os fortes, os 
vasos de .guer.ra, de presos po!iticos. 

!Perdurando susp ens-o essC\ ·direito até a administração de Andrew Jj:>hnson, 
a !ntervençã-0 judiciaria, nesse periodo, J.!mitou-se a·os t ermos daque!Ia. lei, sem 
que coonitudo se possa tirar a .conlC!usão que S. Ex. •tirou, com.o a exip.ressão 
de pri.nci•pios jurid1cos que d·qmiarn.ram as Cõrtes de Justiça. 

P.or conse·hhos do .grande poHti-co Seward, que i·ncutia no espirito do Pre· 
sldente a necessldad·e ide 'Uma jJO!i.Uca de paz . . e demencia para .com os Insurgentes, 
p ersu adindo-o <1Ue 11ma ·politica de odio e ;vinganças só dar·ia em m<â:os :resultados, 
·por isso que a suprema aspi.raçíl.o 'd·o .paiz era o 'credito e o. repouso, porque o 
i·deal da •Ju·stiça. fi'caria satiisfei to com as medidas consdstentes com a clemencia, 
Johnson, convlcto das grandes v·antn.g-ens dessa poldtLca, acei<tou os conselh-0s 
do notaiv·el po.Jitlco e haixou em 1·8'615 a p.roclamação da a.mnLstia, com-0 a expres· 
são dessa politica que as ne<,'€ssid!aldes do paiz r ecla.mav.am. 

!Foram amnisHrudos e perpo·a•d:os todos os cl<daJdãos que directa ou indlr.ecta-
mente tinham toma.do parte n11 rehellião. D essa amnis<tia foi e~cluJ.d-a certa cla8'le 
de .cid.aid·ãos, a quem, peJ.a parte que tomaram nos acontecimentos, ella não 
d·evia aprovei.tar. 

Pois bem, d·evemos com l·~aldrude declarar ao l!lus:tre aa.vo.gado que, por mais 
il.Ue 'pesqulsassemos, f.e>1heaSS<l'ffiOS nossos livros, não encontrámos um só pro· 



-329 -

cesso judiciario de nenhum dos detidos ,desd·e o >a;cto de Lincoln da suspensão 
e gara-ntias a té o acto de .amnistia de •A>ndrew J ·ohnson. 

Aind·a mate. Não enccmt11â,mos ta•mbem nenhum processo judlciftrio de ne-
nhum dos eJ()cJ.uLdos da amnistia. 

Comprehende-se que esse numero não devia se.r pequeno, porque a.s doze 
olia.usulas d;i e=lusã.o rubrangiam um numero não pequeno de d·eÜdos, 

Como se p61d·e sustent8!r, 'pois, que a conclusão do l•Uustr.ado Dr. Ruy Bar-
bosa •seja a d·ed•u•cção logi·ca <los principias j'u.rLdfoos que inspiravam as Cõr.tes 
1tmer!canas? 

IE' prec!.'lo coan sinceridade , d.!zer ao illustre bras'i!eiro que nossa op-i<rlião 
não é contraria ·â intervenção -j •udiciar~a ·nos cas·os de suspensão de gar·antias. 
iPara nós, eJLa é im!l)reflcind!vel. E pel•a elaboração d·e nosso d.ireito, el.la é um 
1f111cto inevitwvel, como um elemento protector d·as liber-dades do cidadão. O 
Poder Judiciaria tem, ·porém, o seu momento de 'intervir. 

Este, não era por certo o que !foi reclamado ·pelo illustre advogado, antes 
do Congresso to1mar conhec!m·ento dos a•ctos d.o Executivo. 

IA intervenção nesse m~mento era inopportuna e prejudicial mesmo pe1a 
probabi!.idade de um conf·lkto entr.e o Ch~fe de Está.do e os tri<bunaes ·d~ justiç~. 

tFique desde j.á, co.rtsignruda nossa opinião. 
tA.sseverando is. Ex. que do .cruso d·e Milligan e do procedimento dos ,tribunaf:'s 

america>nos conclue-se que a autor.idade d.o C'ongresso e do lPr·esident e d·a Repu-
b1ioca não tolhem, miesmo em CetS'o de guer.ra, aos tribunaes fecI~raes a ·COIJll.peten-
ci.a para examinar a legali?ade das prhsões feitas ·pelo Executivo, nós 1por no,ssa 
vez vi•mos dizer que essa c<>nclusão não n os parece ser a expressão da veruade 
dos faatos. 

Pa-rece-nos não só que a autoridaJcle d-0 Congresso e a do p .resid.ente tl·a Re-
pubUca tolheram ·i')SS,a competencia, como os proprios tri·bunaes des!.'ltiram della. 

<AM está., como prov.a, o faicto de nenhu1m p·rll'c·esso ter-em os tribunaes 6u-
d.!ciari-os intenta'do contra os :de·tl!dos pelo acto da smipensão do ·ll!<lbeas-o.01'1Pus até , 
o acto de amnisUa, em 186,5, isto é, fu.ais de dous wnnos, como 'nenhum proces.s·o 
ter.em intentado contra ·OS excluid()s :da amnistia, no intuito d.e examinar a Jeg;ildc 
daide das prisões. 

Se ·.alguns ·existem, desconhe·cemos; S. Ex . mostra.ná. 
IPoder'â dtav o· .fiacto gera lmente, conhecido como ex-l[J'wrte Gwr~an:cJJ .. 
IA questão ahi aventa.da ~oi sobre a constitucionali'dade do .Neto 'do Con-

gresso d·P. 24 de janeiro de 1865, pelo qua l obrigava-s e a um juramento para a 
eMectividade do perdão ou da .amni•stla. A S·uprema Oõrte, nesse caso, decidia 
contra a ,constitucionaUdade do acto do ·Congr.esso, inco1npetente p.ara imwôr, como 
dizia Ho.we, de ViTisonsin, na <Camara dos D eputados, um ta l limite ao poder do 
povo. ·Como se v;ê, •as Oõrtes de Justi-ça não foram inqU:erir- da JegaJii.dade das 
prisões, e sim da constituclonalidad·e do aJcto da legislatura, •que por s ua vez, 
quiz sanccionar a ·P,ro'Clamação ·e .amnistia de Johnson, .querendo despiv cidadilios 
de funcções 1p.olitlcas, pelas exigencias da ,fo.nnaJi.dade de um jurame11to. ' 

E . ..contra a .conclusão do illus'trado Dr. Ruy iBarbosa, pela qual quer 'dar 
!1.s Côrtes amer-icanas uma ·estabi'Jidad.e de acção. uma i·nfluencia de princiJpios 
sempre os mesm·os, umia c.oher~nci•a de vrocedimento, o<fferecemos o S·eguinte 
tr·echo .de um notav.el •escriptor, .por onde se vê que o tempeq1men.to, as t enden-
cias da <Cõrte Sl1-preinia _têm mudaJdo com -0 andar dos tempos, dJe a'cyõrdo com 
as propensões poUtica,s cios· seus membros. 

·~De 17'89 até a morte do ·Ohief...Justice .Marshall em 1835, su~1 ten<denda. era 
a gvaincle •extensão do Govemo Feder.ai e d·e sua jurisMcção, p01que qs espíritos 
dirigentes pertenciam ao v-elho partid o r~deraHsta. De '1.83•5 até .á guerra de se· 
cce&sruo, suas :sympruthias !'elacionav.a:rri ~se com as ' dautr.inas democratas. Sem 
ablmdonar ·a posição dos prtmi.tiv.os temipos, a Cõnte, ·dJurante a presiden-
ria do •CMe,f-J1ust!ce '.1.'aney, inclinou-s~ â grande ex,tensão do Governo 
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Federal e ·da ,sua ,propria jurisdkção. Durante a ·guel.'ra e Cl!epois, quando a 
ascençã;o .ao ;partido repubilcano começou a alterar a composição da Cõrte, abr!u-
se um terceiro 'Período. As l<l'éas .centralizad-0ras foram poderosas contra ellR, 
08 vastos pocle'l'"eS eia guerrci vrwesttcios p•elo OongreBso fdrdnt .11a!njo.oionadoB pelas 
deoisõeB jud.loT.wr•ias (o ,gryipho é nosso)"' 

Em face d' isto, a que se reduz a conclusão d"o illustrado Dr. Ruy Bar-
bosa? (1). 

III 

No 'i'Thtu-ito de demonstrar que .e> Accóndão de 27 de abril f·o~ ins.pirrado em 
prinC'i,pios m·uito diversos dos •que ori.entaram as Côrtes americanas em suas 

i;:-raticas judic!Jarlas, das quaes não se p&d·e tirar a concl'llsão que ·constituiu o 
assumpto de nO•SSo artigo de hontem, o Hlustre- Drr. !Ruy Barbosa cita a lei ame-
ricana de 3 de marÇo d·e 18·6·5 ("1.n Aot relaPing to Habeas"Con·2ms, .and regi•l<i-
ting Juwiqtal Proceed·ings in oertmi.?t oases) a ,que i!Il<]lropriwmente chama :S . tEx. 
iLei ·'Drumbull, 'porctu·e ·a L ei que ·com este nome ·conhecemo.s ·é a de 17 de .julho 
de l862 ; e ·dei'La -tira as seguintes conclusões: 

«c1°) Que, ,reconhecendo-s~ ao 'C'he!fe do Estado o d-ir.eito de prender i!. dis-
creção ( em temvos de ·insurr~ição e guerra) p elos seus agentes miHtar·es, se Ule 
rec'llsava ·O de manter discrecionartamente as pl"isões; 

•2°) Que as prisões effectuadws pelo .Executivo não subsistfa.m sinão quandcJ 
os tribunaes or·dinarios, a queljll 'tinham de ser J>ara logo c-0mmunlcadas, as con-
siderassem legitimas ; 

,3~) Que, 1po.r consequenci~, o Pod·er .Jud'lciario era, em ultima analyse, o 
al.'bltro .sober runo da legitlmido.de d'e;;ses actos do Governo contra a liberdrud•e ln· 
divtd•ual, .não sustentav-ets sinifo depois de traILSitarem ·pelo filtro .aa Justiça.» 

E depois ·deste ~munciado, .diz ainda .S. E;x:. : 
«Como se .esti!. vendo, nãq se pôde conceber doutr.ina ma:is antipoda ás em 

que se esteia o Accórdão de 27 de abril.» 
V·eja,m-0s por no,ssa v.ez se estas conclusões exprimem com fieldade o 0s -

'Pirito da lei americana e se o Accõrdão d·eHe div.erg.e. 
•Lo1go na pr!mei·ra secção qa .Lei, depois de au•torizàr o Congresso a suspen-

eão do lwibieas-co'IPUs pelo P:>:esidente, estante •que nenl.um mili~.ar ou ofNoial será 
obl'igacLo, em owmrprimen.to de wm despacho dle habe·as-001•pus, a reB1tit 'ltir alguiern 
qwe tos.se dlet~do par Ili oii rpelii GiUtor11diaàe elo Pres•idenfJ!J, e q1;,e poa· c;er'l.o,'ifiJJado ou 
8ob :'Wl'amenPo do mesmo milifar0 o processo, .eni oonseqwenaia do àespaolvo du 
habea.s-corpiis, swia siwpenso pa,lo J'wi,z o pelas Cô1·tes emqiianto v erm.anecer o 
aoto de 'SIWSPenBlfo do Prasiãe?1lte e emquant.o cl1irasse a rebe bUiio. » 

.(U'Yllited States Stat1.tes a~ LMge, vol. 12, pag. 755). 

(1) Para melhor ,comp,r ellensão d'·esta notavel .poJ.emtca, i;;'·recisa que o leitor 
se r eporte acos artigos, 1Q:ue 'Pl!blicamos nos ultimos vol•s. do Direi.to, não s6 do 
Sr. C'onsebheiro Ruy Barbos1a, .como do .S.r. ioonseJ.heir.o :Barrwdws, e confron~·e"'JB 
com o Acc6r-dão de 27 de abril .ao .Sup•rem0 Tri.bunal F ederal, tambem alli pu-
bHca•do. Todas essas 1pecas ·Cpnstitu.em um estwdo completo, original e unico 
da mais grave questão que s·e haja debatido perante os nossos tribuna,es, e cuja 
soll:.çã,o, da:da pelo 'Supremo ·Tri•bunal Federal, foi acceita pelos poder·es "Execu:tivo 
e L egislativo, e sanccionada pelo Decrieto de amnistia dos 1pres.os poliücos, em 

fiwo.r de quem havia o Sr. Con'selheiro Ruy Ba.rbosa impetrado orde.m de hab:ea.s-
corrpus. - M. S. 
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Em fruce deste rurt!go pôde-se ·concluir da Lei de 3 de março· que o Presi-
dente não podia manter ·discrecionair.iamente as prisões feitas •POr sua ordem e 
pelos seus ag.entea· •mi!btaJ.'eS? ' 

Poder-se-ha responder que essa attribuição •discrecionar!a, tão ·Claramente 
r!rmada na L ei, era emquanto permanecesse suspenso o direito de habea,a,..corpus 
e emq11anto durass•e a rebelllã·O. .Elsta razã-0, pol"éro, não põ'de ser a.presentada 
pelo 'illrustrad-0 Dr. Riuy Barbosa, ,porque S. Ex. diz que a Lei recusa ess·a at-
tribnl'içã-0 ·á!smecionaria mesmo em tempos ele, 1Jns1irreição ou de guert'a. !Entretan-
to, a mesma Lei, além de pro·hlbLr os cl)ro.cessos· judiclarios·, nã-0 obriga oa m!U· 
tare.s e -0s orfficia•es a cumprirem os .despaichos de hcibeas-oorpus. (Obr. oiit.) 

Ainda mais, ·em sua secção 4• vemos: 
«Qwa!qwer orctem do Presidente, ou sob ~''ª auto1·ic!adoe, em.qua.nto clurar a 

relxflllâi{fo, será uma prolllibição a todas as C.6rte•s p·a.ra inltentaremi, qualquer pro-
oesso <>Vv~l ou 01'immal, por qualquer ·b1"soa, o.a;ptu11a ou P(l"isão, · !etc. ( Trat an.lf 
arder of the IPresiclient, or urvder tMs .autho1··Lty, macle at any time clfu?'ing the 
existenioe of the present r ;E>be!Uon, &hall a d@fe?V.ee in aU C'ourts to any aotion 01· 

vroseoution, ooi?Jvl ou orimi'n.el, 7Jicnd!ing, o.r to be ·COmimene<ecl for any search, se( 
e:ure, 11!1'1~est· or ~riwtrísonmen~ niad'e, dane, or sonm:!,tt~c~, o~c. ~ Obr. cit. 'pag. '756. J 

Neste .artigo está .patente a attribuição dioscrecionaria ·d·o Pres1d,ente, pru-
hibind·o todo .pvocesso judiciari,o, toda interv.enção da·s Ofü'tes ·de Jusüça. E aqui 
vem a proposito Lembrarmos ainda a ruffirmativa de IS. Ex. q,ue a autoir.id.ade 
do cong.'ress-0 e ·dO !Presidente não tolhem, mes·mo em O(J;SO cDe guerra, a compe-
tenci·a dos tri'bunaes. de justlça, como uma !leducção das prat>cas judicia.rt\lS 
amertcamas. 

Ahi está a .propria L ei que S. Ex. cita e vamos transcrev·endo, para rp rovar 
o ·Co111t.rarto . 

·A outra conclusão, que tira .S . Ex .. que as ;prisões effectu11;das ·pelo E rxec'lltl• 
vo não 'subsistiam sinão .quando os tri·buna,es ·ordina.rios as considerassem legirti-
mas, vai rpro·fundamente contra esses dots artig·os já dtad,os. 

IE' .facto ,que, em vista do seg·undo artigo da Lei, o 'Secr~tar.io do .E ,stado e o 
SecreJtarLo da Guena enviar11;m a lista dos d·et!dos a-0s j·uizes das Côrte~ de 
Justiça. 

D'êsse artigo o iUustrado .Dr. Ruy Ba.rb'osa ·deduziu, -com UJm .caracter por 
demais absoluto que as Côrtes .de Justiça intervinham, .por um a.cto da legislatura., 
para con.hecer da legitimidade das 1pdsões. 

koredttamos não ser es te o es·plrito da L ei. A intervenção judiciaria •<1e que 
ella cogtta e que mesmo autoriza não t em o caracter ab solut-0 .que ,s. .Ex . quiz 
dar, porque então .punham-se ,e.m contradi·cção ,com os arts. 1° e 4° da mesma 
Lei. 

.Elia sõ :POdia estender aos o.iilar!Jãos .aos Es~c/Jdos em que a adm!nist•ração ~ 
leis tinha oon.tinuaclo intacta nan •Gôrtes Fed.er.1w8 (That the 'Secretary o:fi State 
tmd 1the ,s ,ecretary of W·ar be, •arud they are her·eiby, directed, as soon as may be 
pmiticrub'le, to ~"urnish the judges of the circuit and .füstrict .courts .o•f the United 
States and of ilhe Disltrict- ·of .Columbia a list of the names of all pe,rsons ciPCzens 
of ./'!ta1Jes in w.M oh the aaministr1.LHon of the lCllWB has colJ'IJt~niu.eà utniwpaMllid in 
tlMJ said Fe~eral 0.ourts etc. - Obr. cit. pag. 7'55 . ) 

A intervenção judiciaria, ,pois sô ser ia etfe~tiNa s®re os .cidadãos doo Es· 
t111dos iqne não ~oram dominaclos .pela r ebelliã,o, -0nde fun~cionavam os tribun8ie3, 
e. até onde não chegou a .suspernsão do habeas-QorpMS. 

iEram es.tes .c11j.o·s .nomes seriam enivfa d-0.s 11;os juizes, e não dos cida,dãos do~ 
Elstados r ebellados, cujas .garantias es.tariaim su6ipensas· pelo acto d!ctatorial do 
P.r·esidente . .A d1ffer<:nça é profunda. O .princi.pio .que o -·illustra:ao Dr. R11y Bair-
bo.sà quer sustentar é a intervenção judic.iaria para col1lheoer da l.egitimidade tl1L 
PT!são de todo e qual•quer cidaiclão em te.mpo.g de insurreição ou guerra . A Lei · 
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nr\O autoriza essa interv·enção s,1bre os p!'esos ao iPOli1lco terrltorlo invwd·ido pei3 
guerra e onde estava sus:pen~o o atreHo de l•abeas-oor~. 

E, melhor do que nós, sabe S. Ex. que esse terrl·to.rio com:i·rehendia s6-
mente a extensão meridional do ·::-a1z . .Os Elstados que o const:tuiam eram os d~ 
CaroUna do Sul, Georgia,, Flori1da, Alabarna, Loulsianla, Mlssisstpi e Texas. 

Não eram os nomes doR cMadãos d'estes Estad·os de que a lel cogita., 
obrigando que elles fossem levados ao ·conhecimento d-0s juizes, e sim os <lf> 
outros Esta,dos que tivess.em violado as leis e a Cons<tHuição do .paiz. 

iSobre aquelles não intervinham as <C'ôrtes de Jwstlça, ·pelo estatuldo noo 
arts. 1° e 4-0, que j.â. .citâ.mos. 

Esta par-ece-<11os ser a ver-dadei>ra intel'pretação a dar â. leI amer\.cana, e 
não a que lhe foi dada pel') il'lustrndo adv·ogado. 

P.or nossa vez d'el!a concluimos : 

«1.º) Que os presos poJiticos dos Estad·cis revoltados estava;m duramte 11 
rebellião e a suspensão do habeas-corvus isentos da intervenção jucUciarfa, não 
E<;.ndo nenhuma autor.idade obrigad.a a cumprir um.a ordem ·d;i habe'as-corp~; 

2. 0 ) Que a inte.r'Venção judidaria sõ da•r-se-hi·a ·para conhecer da legitimida:d~ 

õas prisões sobre os !Presos politicos dos Estados -0nd·e tuncciona:vam os trlbunaes 
de J,ustiça e .que tinh11m violado as 'leis e as constituições do paiz; 

3. 0 ) Que a autorídad.e do Pl'esidente .e d-0 Cong•resso tolhiam, dur.amte a re-
belliã,o, as Cõrtes JU'diciarias para intenta•rem qualquer pr'ocesso civi.J ou cri-
minal, por qua]Jquev circumsta.nda.» 

Como se vê sã-o •condus-õ.es diamebralmente oppostas âs que tirou 0· i!Jrus.. 
trado Dr. Ruy. 

Em fa.ce dos termos :p-osi
1
t!vos· da J.ei, acreditamos .que as conc'lusõp.s que 

tiramos sã.o a eX]1ressão fiel do seu 'e@i.rifo . 
•E para corrobo·r.a:l-a, estuq·emos. a emenda que soff.reu a Lei de 3 de mari;o 

1Pelo.s !l!Obos do C~nig.resso Arr,,.,1;Loano de 11 d•e maio ·de 186•6 e .5 rl·e fleverefro de 
11867, referen1es â i·nttirvençãq judiciaria nos casos de h11;beas-co11piwi, afim de 
e ntão confrontarmos a doutri•na juridica .em ·que ·se baseou o Accórdão de 27 
de abril. 

IV 

Não poderiamas arpresentav m elhores J)rovas da .pro·hibição i.mposta ás Corte• 
Çle J:ustiça, .para entrarem no j:lOnhecimento da legaUd ade das prisõ.es, do que ci-
tando os ' pro·prios trechos da lei ,:'romulgaJda •Pelo Congresso Americano, parn 
Teg.ular o-s ·casos de intervcnçã,p jufü.ciaria. 

:Em .face d'eUes, não € ·per.m:itt!da a du;nLda. E os lt·ermos ,em q1ue eUa € con-
cebida não se prestam a d1v·engencias ·de !nterpretação. 

Não sõ não podiam 1ntentar n enhum pvocesso civil ou criminal, dura,nte ~ 

rebellião e a suspensão do ha'Qeas-.corJYUS, a proposito de .qualquer acto do .Pre-
si.dentc ou de seus agentes por ordem sua, como n enhuma autoridade era obri-
gada. a cumprir .uma ordem de habeas-corpus do juiz dando liberdade a um •Prc"<• 
politico. 

·Sómente os nomes ·dos cida,dãos ·presos .a.e· JDstados onde funccionav<1m o~ 

tribunaes eram enviados ils Côrtes para conhecerem das "Crisões . Com-0 se v~. 

ex·~rciam uma jurisdfoção restricta. 
Estes mesmos p.rinciJ)ios fqram consi,g.natlos no a-cto do Congresso amer.ican·J 

de 11 de mai.o de 1866, ·em emenda ·11 1Lei de 3 de março, .pelo qual eram m anti-
dos os actos, buscas e prisões .feH:as por o·rdcm do Presid•ente ou sob aiutori.dad?. 
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de seus rugentes, actos que deviam' seir re.gulad-0s ipel-0s a.rttgos dn lei de 8 -1ti 
Março ( uni.tlllCL Stajties .StJatutes, ·VO'I, 14, pag. 46.) O eaphito da. nova lei era 
Isentar das prescrlipções legaes, ta.es quaes estavam con.sig.nwdas em ambos estes 
actos do Con.gres·s-0, os .cMO·S que se d·esserrn po.ste·rio.rmente â. pa:ssagem da emen-
da. (:B'llt no such order s•hall, by "'force O·f this act, or the act whkh this IS an 
nmendment, ibe a defen·se to any sult or action for a.ny a.ct done or olll!Úed til> 
be done a.f·t er the ·Pass·age -0r this a·ct . (Obr. cit., vag. 46 . ) 

Çom-0 se vê, parece que os poder.as ·publlcos tendiam a re&trin1glr a a.ttrf.bu1· 
çã,o ·d<l1scredonrur la, Jin•v est!da nos a,gentes do E .xecufbj1vo, atmn:i liando m•ais a j.u-
rl·sd1·cção judlcla.r!a, até .entãio mai·s ou menos ·r es1ricta ,pelos atctos do C-On.gress.J 
que chegou a tnaçar -0 s caw~ em que os tribunaes deviam intervir. 

•E essa t endencla a.cceniunva-.se tanto mais quanto as forças i.nsU.rgentes en· 
! raJQ.uecl'!lim sub<ju.gadas p.zl as forças f eder!l!es e o pa·lz tendi.a a entrar em socego, 
em paz, resolvE'nd-0~se os repres·errtantes dos poderes pubHcos a ' restituir as lt · 
berdades suspens•a.s desd·e -0 Inicio da rebeHlão. 

E essa ru;;pi·ração' que se revela tão cliãramente no.s =tos de> Congresso e d:> 
Chef·e de E staill.o e .prlncfo n.lmente nn Lei de Maio, aooentüa-se no acto ,su1b.!!f'-
quente do Poder Legjs!ativo - ·a (Lei de 5 d·e fevereiro c1e 1867. 

1P.a;r.ec,e que nessa L ei foram restituídas todas ats g.avantias 'até então s us•pensas, 
entrand·o ·assim os trlbunaes em am~lo exerclc-io de s·ua jurisdicção relat ivamente a') 
\ll.trei·to do habeas-corpus . 

/Elia es tatue 101;"0 em s·eu ;pr!nctpio que as cUvensas (Jpr~es d!o11. Ev.taà08-Untdos 
e 011 fuizes d.e tads Otn!~es, de-n.tro de s-i.la r0&2)edt'1ta jurfJs,1UcçãJo e em adl:l~ção 11 
1111rtorir&iàe iá a eZ!as con.Jerirl.a· par lei, fYO'di<M'áo coticllld.'61' o «1"alieá8-oorp'U.ll», et11 
todos os casos qii;e qua!q1oer pes&oa pr.iv.aàa de &Uia U~tn<(tadf! em violação d.11 
Oon~ft~ão (<Umted States StatutJoo .at Lafl!l'e, v-01. 14, pag. ·38'4). 

tA exi&teniCla d'.esta lei r..os annaeti americanos, ainda mesmo que des·conhe-
ce.ssemos as duas ou•tras d~ que nos te.m ~ s oocu.pado, .prova exhuberantemente 
que ·sob111e ias Cortes d·e Jus tiça o IPod•er L eglsla t1vo ex er.ceu .uma autoriciac1e res· 
trictlva ~oderosa, nã:o lhes .sendo .permittido intervir n as questões de habe'l:ls·-cor-

• v•>s s\·nlLo em ceT't-os e determ!nado,s casos; s·endo Mscricfonár!a a autoridade d<> 
C}lete •do Estado em manter ,as ~·risõ es effectuadas , 1sem que e ilas entra·ssem a 
lnqull'lr d·e s'\la legltimidad'.e . 

.A:tnda que ;po.I' e1>te ar;b!.go !os·sem ·dest!tul1da,s as ga.ra.ntias suspensas, poden-
11'.o ellas e~ercer ampla:mente a sua a·utor~dade rela.tlvamenite ãB questões de 
habeGB·0,07'P1'8, chamaliliO.S 1'nei81ten;t.emen1Je a ·attençã-0 d.o U!ustrado Dr. :ljtuy Bar-
bosa p!l!ra a:s ultimas palavras eia lei, p eiia.s qu.aes proMbe a mteroon~ j'Uki>içia-
r ia aobre o•s ·Cfi&cvdão ~ .. qtlje 'tinhatm V>tcitado ou afu;r!Jad.o a •~tibel.Uão. 

Ell-as: 
rolJlBta le~ não Cerá appUcacãio ao Qaso de quaiciuei· Cidiaidlão qlllle esteio. so·b a 

•'·~gila1!.ola .d;e m•torillooe militar dos E &tados U1ticl:os, ·im11uta.do d!e q1W>lquer of· 
fensa m<Uta.r, ou qwe tenha W!lictado ou a,judoil.o a f!ebc!U@o oon.'.ra o ao·vernt) elo• 
M11iadios Uwid08, anterior á vassagem àest,a l ei. This aot .sita!! 1iot Of[Jply to tne 
case o'f am.y pe.rson wlto f.q or may be he!d in cws.tody ,of the nul4t<wy a1•Utorities 
o! the U>w!ted .fJtcvM &, iohaq·ged wh>tlt any miUot an·y ottenoe, or u1•Nt having cideà 
or wbatted rebelli on. agaf-nst tlte gover!14'>Vent df the Uwi,ted E'ta.t>es pNor to pa.ssage 
f>f t'Ma act. Um.ited Stdt.es Statutes <Lt Large, vol. 14 pa:g. 38 7. ) 

Como se .vê, estatulndo u. :Lili que as ~Ortes de J ·usitlça !PC>derla·m conceder C> 

habea.s-c01'1JU8, ex'Clue d essa ·PTevogatlva os dda.dãos que se , tinham envolvido ni,; 
rebelllão, a quem · ella.s nã.o :pofüam conceder o mesmo direito . 1 ' 

Em !.aee ·d'rsto, a que r eduzem-.s-e as conclusões do must1'e brasileiro quando 
at,flrrna qu.e d·as ~ratlcas ju.diclarlas e legislação americanas, o Chefe d.o Estado 
lllâo !POdil;a :ma:niter dlscrecion ruruamente a•s 1pl.'is ões, que eH!ls , não subsistlr·ia•m 
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sinão quando os tribunaes considerassem-n'as legitimas e que, finalmente, o Poder 
1udiciarlo era o anbitro su1premo dos actos do Governo, insustentaveia emquanto 
nã,o passassem pe1& ;fü,lho da Justiça? 

Que as.sim devia ·ser, estamos de pleno accõrdo. 
Que assim não prncederam ·OS tri1bunaes am•eri.canos, é um .facto incontes-

tavel. 
As provas a 'hi d·ei;xcamos. 
Vejamos agora o procedimento do nosso Supremo Trtbunal, a doutrina ·COil 

sign~da em seu. ·Mesto, ·etoutrina qu.e S. IE-x . classitfi1co1w de antipoda •relatirv.ament11 
âs .soluções judTdarias americanas . - . 

Antipoda, não ha duvida , Não pela or!.entação .que .s . Ex . traça, não pelo 
reoo1n.hecimento absolwto de incorn:petencia que ,p.rêgaisse o nosso Tribuna l, não 
pCJINlUe elle BJClceitU>sse as r estricções de juri•sdicção, feita•s pelos oonpos legisla• 
tlvos e ipelo Pvesoltdente da RepubHca, como <rnccedeu com os trtbunaes ame-
ricanos. 

<Antf.poda realmente a doutrina do nosso Tribunal, 1pol'que pre!Irmou, si assim 
nos pod·em·o.s ex.pr!mir, ·a sua intervenção no grande neto [pOlitico da suspensã,o 
de garantias, o que não se deu na LPratica dos tri1buna'es americBJnos. Elle não 
dt>.Sdst.iu de suia com.petencia; simpl•esmente achou .que o momento da intervenção, 
reclama·do pelo no•bre e iUustre a,dvogrudo, não era oppor1lun·o, 1porque era o:"recI.;o 
:i>e1a exigencla de um preceito oonst!tuclonal, o Congresso conhec~r das medidas 
dte repress1ío, toonadras peio <Governo e v erificar o grão de corrstUudonalidad>} 
dos a.ctos do Executivo. Dead•e que a co.nstitu1çã.o ass4m preceltúa, o Triibunal 
n·!Lo d·evia e não (podia intervir.. Di·rã ',S. Ex. ·que esse ;proce<limento sõ era le-
gü.timo e l!egal, por ,pa,J:ite do T·ribunal, d·urarute os tres dias de ·estado de sttio, 
findos os qua,es acabar~se-iam 1 as medidas de re(pressão .para o T.r.!'buna! inter.vi.r 
no julgamento dos deti.dos . 

.A:hf est!l. a proprla lei a111eri.cana restituin<lo a,s garanUas 1que tinham sido 
sus.pen•sas, ,p•ela JJerml.ssào que dá aoo tr•bunaes para concedel'em o hr~bea11 .. aorp11s 
em todQs Qs ca.sos e des·sa JHerogatliv;a eXJClu11Il!d·o, em s·eu ulümo, que acaba· 
.ui·os d•e citar, o.s d daJdãos q ue tilllham toma,do parte na 11ebel11ão. 

AM vê-se que· as medidas pe repressã,o foram aiêm do tempo da sus.,;>ensão do 
habeas-corp1is. 

Não ·Concordamos absolutamente com o principio da p.rohl'bição d•a inror-
vençã.o judlciaria, .prégada pela Lei Americana, •no aUudldo artitg;o . ·E' um prl a-
clpio lncompativel com os ,governos demooraticos. Como, po:r<êm, 1S. E;x . aiJJipSl-
lou ,;-ara as 1Prrutlca,s e legislaçõ·es 111merlcanas, ,temois expoo.to os prlnciptlos que 
neUaB se lrucarnrum. 

Que o 1SUJpremo Trl:bunal p·re!erlu o p.r!nc~plo de s·ua cnmpetencfa, para en-
tra.r no conhec1mento diae· _prif!ões, esit.á no seguinte considerando do Accordão; 

icJCo.nsM·era:ndo, .fJillalmente, que a cessação d·o JDstad.o de sitio não importa, 
tp~ footo, na cessa.,, da·s meP.M·a,s tomrudas ·d·entro d'elle, as quaes continuam 
A eubstl'tulr ·emquanto os accu~ados não forem s111bmettidos, como devem (o gry · 
pho ê noas,o) a,os tr~bunaes COilllPeilentes, pois do contrario poderiam floar inutt-
Uzaid·as tod·a.s as proivldenci·as acons·e1hadas €m ta•! emer,gienclA, par graves razõu 
de ordem l)UbUca .. .> 

V 

Para nll.o cortBJnnos o Lfio do estudo que :nos pr0tporoion11im os bellos e lumi· 
nosos 1artJ,g.os do Dr. Ruy Bwr~osa, mias .columnas do P aMI!, qua;nd!o ·aff.lrma, c0mo 
uma d·ed.ucçifo :logica do pro·cl'tdli1nento das Cõrtes 1Amenii1C8Jnl!S, :o p1rinci1pio da 
intervenção j1ufüciaria nas q'li.e~tões r·elativa·s á suspensiLo· do haboos-oorpus, pre-
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cisamos abri? hoje um est'lldo comparativo entre o nosso direito e o düeito ame-
ricaal() s<Ybr·e a esipoole. 

[Elsta ccmstitue uma. d'as mais impoI'truntes, senã.o a principal these do seu 
tMlbal>ho. 

IS~ S. Ex. a einunc!asse comó uma verd•ade que devia dominar es pod·eres 
publicos nos governos demoorati.cos, eatar1am<is comsig<i. Querendo ·CO·rroborail-a, 
p001~m. com ais praticas americama1s, nõs o contestanws, pedindo licença :para 
declarar-lhe que a.s cõr.tes Americanas nã.<J intervinham .no conhecimento da le-
gaJ.idwde rd:as pri.sões, !IJ'BWtando os seus BJctos pelas leis que o Congresso ê)•romul-
gou. S. Ex. rha de ·concoI'dar ce>mmosco que e9ta,s leis restrln.girarm profunda-
mente ais attriobu!ções ju:diclariaa . 

O prirnc~pi.o 15'eral que domnrn itoda a ·especle, que ê a smwensão do habea.s-
col'jlus e que en.tre nõs equivaJ.e â deolaraçã.<J do estarlo d'e sitio, acha-se .con-
stgnado em ambas as oonstltuições, como um meio extremo a que ,podem recor-
~er os poderes pu:t>J.icos, qu!l!ndo a sooiedade entra ·em commoçã.o i!}ro·f'Unda, f>can-

,do em imm!,ne!l11te periigo a ordem ·e a se!l'UI'ança publica. S'i ha similhança entre 
as duas cartas relaüvamente á suspensão rdesse ·privilegio, rdas 1garantias constt-
tucionaies de ,que o !!J<YV•o i•nvestio os poder.es ·,publtcos, as lditzferenças !princip:iam 
a patemtear-se sobr.e qual odelles. pó,de exercer .essa attribuição. Entre nós, ne-
'.!llhuma rduvMa se !pôde nutrir a respeito, 'Por.que amrbos os 'Pl~deres della aoham-
se dnvestidos . ü m esmo •não se d'â. ipara com o direito americano. 1Se a Oon'Sti-
tuição autoriza ·a suspensão rdo 'Privilegio do haibeas~aor1ms, sob icertas condi-
ções, não d eclara, como rdiz iFis•cher, qual o poder que rde'V'e ex·ercel-<o. Eis a pri-
meira dif.ferença, c'llja dmwortanda não pôde deixar de ,aif.f.ectar a qu,estão d·a {!OID-

:petencia judiciaria e, ainda mais, 1a questãe> rda n•at•ureza · llJOHtirca do acto rd±cta-
rtorial, sobre a qual .Jar.gamente havemos a ,e ·occupar-nos·. 

Em ta·ce desrte siJ.encio da letra rconstituclon·a l, •os rpublicistas os mais no-
'bav·eis da America .do ~·forte divergiam sobre o poder que devia ·exercerr t ão 
a lta attri'bruição. iDe 'la.do a laldo, as mals aiutorizadas opiniões 'ce>ntesta'Vam 
e •Confirmav!l!m que •O Presidente ,p,udesse ser rt; a,mrbem o or.gão "Constitucional dessa 
l!l•rero,gativa. 

Salientamos nesse ·luminoso debate o celebre !pam;phl:ete> a e !He>rarcio Binney, 
que !francamente .sustentava reorno rconst!tucional e> acto ·de Lincoln, ·por isse> 
que rto.da.s as condições ·do ·exel'cicio ,para s uspender -o :privil·egio do habea.s-
corpiu.s 1são de natu.reza ·executiva . 

iElntre nõs, •seria sem justilficativ.a o debate nesse s.entido, ,porque a declaração 
de es.tado de sitio rconstitue ·uma attri>h.uiçãe> ex.pressa dos IPoder.es Executivo e 
1Legi·slati1vo. 

AJ.ém desta -dif>ferença que , !por nã;o raif,fectar o rprinciwio geral, mão deixa, 
todavia, de •ter a il.mportancia relativa :â. 'discriminaçll'.o d·e funcções, salientamos 
uma outra .que se .prende 'ª ella por laço·s rdireotos •e ·que •aBS'llme, mo nosso con-
rceito, rcaip·irtalJ impo.M;a ncia, vor isso mesmo que ella cons·ti<tue o rcriterio s·eguro 
:pelo qual se pôde julgar a .:fleição que reveste o a;cto de suspensã,o de garimtias, 
sob o •seu •Cara;cter politico. 

•Queremos nos re/ferir á •attri!bu1ção ,do corpo Jegislati'V'o 1para conhecer das 
medidas de re,pressll'.o· tomaidas pelp !Presidente ·da IRepublriJca durante o estado 
de sitio, attribuiçll'.o que consHtue a .doutrina dra •Clonst., ·art . 80 e seus ·para~ 

graphos. 
LElssa prero.gativa ~ que .tem o !Congresso de 'entrar n.a a.preciação ·destas me-

~l!das approvando .ou não os aictos .do !E~ecutiJvc;, •CO'nstitu:e a outra differença, 
da .qual nll'.e> ~odemos deixar de tirar conclusões de 'ca;pi•tal vaJ.or. Elia :não vai 
dul·gar dos d·e!Lctos rcommetUdos e ·que levaram o poder a declarar o estadc; 
de sitio. Vai exercer ·uma jurisdicção sobre os aqtos do poder, Mim .de vêr 
se elles ires.peitaram os liJlllites ·constituclonaes . 
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!Sabemos, como prinópio geral de .direito purbl-iico .federal, qu.e <>s acto;, 
do Ex·ecutlvo, e mesmo do .Legis-laUvo, encontram, quando inconst!t·udonaes, cor-
rer,u,,..o no Poder J·udl-ciarLo, como soberano interprete da Constituição, pri-
vando a viol·ação •dos direitos indLviduaes ·POr a;quelles ados. 

!Pois bem, na declaração do estado de ;iitlo, como acto do E><ecuti'vo, dan-
do-e·e a hy1pothese de que haj'a inconstitucionalidade positiva e ! ·!"anca, só o .po-
der que põde ·conhecei-a antes d•e qualquer outro lé ·O ·Congresso. Isto nos 
parece ser .a ·deducção ·unica que se deva itlrar do art. 80 da Constituição, 
pelo •qual o Presidente ~ obrLgado a relatar ao Congresso as medidas trnma:das. 

1Parece-nos q ue a doutrina consignada neste artigo albre urna exce!j)ção· (1 
attribuição de que •goza o Judiciario pa.ra conheoer da consUtucional·idade ou 
inconst!tucionru·Ld·ad·e dos actos d<> Executiv<>. 'Precisamos observar a-o lertor que 
r estringimos o nosso .tadocinio sómente ao acto do estado de sitio. 

<Não ,queremos contestar a attri!buiçã.o j'Udicia.rla de •juJ.gar os delktos com-
rnettidos por qualquer cid·adão, sobre quem recaiam medidas de repressão t9-
•nadas pelo .G-Overno. .Queremos, .em ·fuce deste prLndpio .nwo, que O· nosso 
legisla:d·or constituinte intercalou no nosso ·direito, contestar a attri<buição judi-
craria .de decidLr 1d·e acto de estado de 5itio, .prati<cado por .um dos dous po-
deves. 

Em lface deste a:cto parece-nos que o U'oder Judiciario perdeu suas altas 
fun,cções de ,poder politico, ficando com as funcções• de iP.oder Judie.ia.rio para 
julgar dos de!ict-0s. 

'Parece-nos que estas conclusões estã·o dentro do r eferlclo artigo: S-e ha 
al,gum erro ne\.las, se deduzimos .princhpios ·ciu.e não ·estavam no· intu1to do le-
gislador, ·o Dr. 'Ruy !Barbosa tem o e&pirito bastainte illustrado e conhecedor 
da sciencia ;para d·uJ.gar do seu acerto. 

1Pela !Constituição ameripana, o ·Congresso n.ão g·oza ex,pressamente dessa 
attri1buição, ;por isso .mesml) .que, pel·a autoridade dos mais •Competentes publl-
cis·tas, sõ a elle cabe a prerOK\Ltlva de suspender o :]1'a.beas-c•orpus .• 

!Nestas condições, era uma contradicção .flaigrante ;v.Ir disposição qualquer 
o.brigando -0 Poder •Executivp a .communicar ao !Congresso ·-0 seu aicto de sus-
pensão de grurantias. · 

.Não podemos comprehenfl.er que deducçõ.es outras ipossam ser tiradas éleSti\ 
füsposição. 

IA.hi estllo as :premissas donde deduziremos -0 ·caracter eXJclusivamente po-
Utico ·que .deve assumir o iwto de suspensão de garantias. 

'Tivemos já. occasião ·d{), quando o iJ:lustrado Dr. 1Ruy Barbosa dlriglo 
uma carta .â, redacção do 'C'dm11ate, sobre eleição .presidendal, combater a opi-
nião de ·s. Ex. quando entregava a solução da .questão oo IPoder ·Judicia ria, 
como sciberano interprete d!\' !Constituição. Dissemos então .que po.r ser <Uma 
qu.estão politica os .tribunaelj', segundo as prruticas americanas, deviam desistir 
de sua interv.enção. 

:Estudemos bern este J.ado da questão. 

v.1 

P·ara estudarmos a natu reza do acto de suspensão õe .garantias e chegar-
mos â. afüirmativa de que .ê ou não um a•cto ·de natureza exclusivamente poM-
tka, não podíamos deixar de 1fLrmar as ;premlss·as .que •Constituiram o assumpto 
d-0 nosso ultimo artigo. 

O iHustre 'Dr. Ruy Bavbosa, af.!m de ·contestar •es·sa ·feição exclusiva dr 
qµe se reves•tlo o aioto ·de sµspensão de garantias ac.s ofüos d.o Supvemo Tri-
buna1, constitu!nd·() uma raz~o para não intervir no qmhecimento do ·hab1ia~-
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-001"1JIU)s, apTesentou como ,pr.!nci;pal moticvo 'º ;facto de nelle acharem-se ·envol-
vLdo.s direitos indicvidwaffl, .profunda;mente prejudicados pelo wcto di.ctatorial. 

Não pod·endo nós <Contestar a Jmrporta;nda dessa a11eg·ação, todaNia eJ.!a poT 
si só não ;póde sercvir de criterlo da na;tureza de ·= wcto. Pa,ra nós, é de 
cvalor · muito secundwr-io, como elll>lilento .oonstLtut!vo de seu caracter, de sua 
naturel!'la polfüca. 

Um aicto d.o poder 'PU'llllco IPOr d'erir •interesses indicviduaes não deixa de 
·ser exactamente pol:itico. 

ILongie ide nós 'ª !Presu1mpção de querer J'Olrmular uma ·doutrina n ossa, .origt-
nal, s obre àssum•p,to tão tra:ns•cendente, qual s<Jja o que const itue a natureza 
de um acto. 

T emos oonsciencia .pJ<ma de nossa inoomrpet encla . . Como, p onêm, o Hlustre 
Dr. tRuy ·busca na ·Circumsta.nda de exts,tirern di<reitos ind!viauães 'Violados o 
caractterlstico ·dom'inante de um acto do poder publico, estudemos os casos 
que S. .'Elx . cita e, IDO~ nossa cvez, citemos trechos de a:ut()risados :tratadistas 
americainos. 

Todo.s· ·elles ,dizem que os triJbunaJes americamos J"ecusam-se in1.ertir eim 
«1uestões i;>uramente IPOUticas. 

IS. Jllx . , porém, ace!ta.ndo es·te princ1pio, .cita diversos casos no intuito dle 
demonstrar .que ·eUes desistem dessa C()]llpetenci.a sómente nas q.uestlies· exc!u-
·siva,mente pollitLca,s. 

O 11JrO'blema a.eve, pois, , ser annunclado nestes t ermos: 
O aoto •de 10 d•e abril, entre nós, ·ê ou não um a,cto exclusivamente po-

litfco? 
!Anlf:es de discutil.p, permi.tta-nos >0 mustre advoga1do que façamos algumas 

-obsercvações ,sobre •os 8!C1os que d.ta . IPo·r ,isso mesmo que so'bre o ;princip·io era 
vagamente 'estabelecido. as . . côrtes American!l!s oo'Cai8iona.imente e ntravam a to-
mar COlllhecimento de questões politicas, albrindo uma collisão com o Executicvo 
e dando Jogar aos mator·es ataques a.a opinião publica, em cujo eS{Pirito rtendla 
a obsou·vecer.fle o alto prestigio de que ellas gozacvam por essa intervenção 

·tão cheia de mJás consequenclas. 
!Dentre •as causas , que têm e Jervado a inifüu.encl!a e a dignidade d'a:s Côrtes, 

uma ~as mais imui ortarntes tê , sem duivi&a, n a •Opkllão dos escriptores , a a.e não 
intervir nas questões pol!trcas. (1ccThe causes which hacve enabled úhe Fed·eral 

·Oourts to iavo!d dt, ian1d to maLn~aln .lf:heir dignity •ama. dntluence almost ·unsJm-
ken, are the d'o.Jlowing: IThe Suip.neme Oourt lhas ·st eadly reilusel to int erfere in 
purely IPOLitica questions». BrY'C•e, 01br. cit., v;o•l . I, pag. 2·5·6.) 

O mesmo caso de Dred Scott, que .S . <Ex. 'Cita, ex<Ci•tou a, mais extra.nha 
manifestação de :fndlgnação até ·então 'Presenciada ( 1Cc'In 1857, the Dred S'cott 
.judgement, prononced by a majority ·of the judges exdted the strongest out-
breruk of dis•pleasure yet withnessed. » - Bry.ce, · obr. cit. ) 

•O mesmo sen timem1to de iextm<IlJheza ,provocou o caso ·de tM an'bury vs. Ma-
·à-ison, dando Jogar a;o a,c;re protesto de J~ferson e muitos outros que podería-
mos citar. 

Taes .decisões .!}eram laga r aos mais .atrectos ataques . 
IFallando Ja,mes Bryce do alto ;prestigio de .que gozam as C'ôrtes no paiz, 

diz, a rpr.orposlto mesmo destas ·decisões •em questõ•es politicas: c<Não obstante, 
não têm sem.pre naNegado em mrunsos !Ilares. IPo.r mais de uma v:ez ~êm stdo 
.agitl!Jdas pelos cv.entos .aa impopularidade. Mais frequentemente dio qllie é IP a.Ta 
desej·ar, têm estado em conflicto com ou.tras 111uitorid.rud.es . '' 

E .entra ah! o lllustre escrtpto.r a enumerar os ca,;sos, !IlUltos dos qwiies cita 
-0 i\lustre •Dr. ~uy <iomo ·Causa ®ste~ ataques . 

J'A se v.ê q·ue estes ea.sos n'ã:-0 ~irma'l'am .urn precedente. Ao ·Contrario, elles 
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constituem casos occasionaes, que d·er31I!l logaJr ao descredito e á impopularida-
de d.os tr!.bunaes. 

ISe J)assarm·os agora da a nalyse do procedimento das Cõrtes <Amertcanas 
para a apreciação <la natureza do acto do Governo, suspendendo aJs garantias. 
afürn de ver se e!IR ê ou não ;um ructo de natureza .. política, 'ª razã.o unica que 
aJPresentou o illu.stre ·ad:vogaido rp·a,ra retirar-lhe o tom político foi a.charem•se 
nel·le envolvid'<>s ·dllreitos i·ndividuaes ,prejudicados. 

1Sob a inS'Pitiação d1e um trecho de W. Pasc'hal, em 1sua importa.nte obra, e 
UJma ·citação, que S. Ex. mesm.o faz, da •annotação de 1Cooley á o.bra de Story, 
procu.remos por nossa •vez estudar a n a tureza d'D acto. 

DJ;z 'Paschal : «0 Poder Jufü,ciarto não se estende ás que&J)õ& que surgem 
sob a constituição 1Q.as leis e trata,dos , porque muitos delles sã.o actos politiaos e 
têm que seu- resolvidos p<ir outros devantlamenPos ~io Governo.» (O grYJDhO é 
nooso.) 

N'a opinião de tão Hlustre eS'crlptor, as .questões em q ue não intervem o 
Poder J ,udiciario, e que e lle mesmo classii!'!•ca d·e .poliNcas, são a,quellas , cuja 
resolução ilepende de um outro departamento d·O Governo . 

Vê-se logo, .em face desse trecho, que ahi está um criterio ·seguro para 
conhecer-<i·e ·da natu'!'eza pol!tlca de uma questão, mais seguro mesmo do gue 
a drcumstancia de acharem-se en.'\'otvidos direitos indivüdurues P1reju,dkados. 
Nesta categoria, ·o escriptor que citamos .coJ.loca as seguintes questões: a va-
lidada dos tratados, o re,conhecimento dos Iimi,tes entre os· füstados, a legH i-
midade -Oe um rGoverno or+ginado de uma rev.olução, ·a valtdaide d·e uma con-
stituição, etc. 

Nestas condições acha-se a questão que se debate entre nó~ . Elia vai ser 
~.esolvida po,r ou tro depart~mento do -Governo, isto .é , o Congres,so N&cional. 
Julgaanos que est e criterio, por onde se pôde aquila t a r a natureza da,g ques-
tões, está de a:ccõiido com todos -0s ·princLpios do direito publico •federal. 

. Rea.lmente, ·OS actos <Io Executivo, .quamilo inconstHudonaes, não podem s'er 
ju1ga.dos pelo Congresso, para retirar a su a .repercussão inconstitucional sobre 
os direitos do ·cidadão . E s ta ,funcção •pertence a'O Poder Judici-ario , que assume 
o caracter de um ,poder emin entemente politi·Co quando decide da ·COnstitudona-
lidaile ou inconstitucionalidflde de ·qualquer acto. Albre-sc aihi uma excepção, 
porém, para certos actos do Executivfr, como a celebração d·e trata,dos e outros 
que .d·evem ser homologados ·pelo Poder L egis1ativ o, antes cl.e pode,r h av.er a p-
1Pellação para o P oder ,Judic~ario. 

São ·est as· as questõ•es que, no '110SSo humild·e mo.do de ;pe'D.sar, sã-o questões 
ex.clusiva:mente politi-cas. 

Pois bem, o nosso ·d!re\to constitucional, permitta ·o illustre brasileiro que 
lhe digamos, deu uma feição es.peC'ial .ás q uestões de estado ile siHo, estatuindo 
que a legitima constitudona!id·a.de dellas foss·e reso.lvida ·pelo Con.gresoo 
(art. 80). dis.pos'içiLo esta q u e não existe na Constituição Americana. 

INa :!luncção do lTudidario de conhec~r d.a ·Constitucionalidade de um actc,, 
o nosso Iegis!a:dor a!brio ml'.ja excepção relativamente ao acto de suS!pensão de 

' garantias. O poder que exerce então essa attribuição nes sa es·pecie ·é o Pod.e r 
L egislaltivo. 

Eis o que nõs chamamqs questão exclustvamente politica. 
A circums·tancia de existir em ou ,não direitos individ'liaes. viola dos não pód•! 

servír de elemento de analy:;ie da natu r eza de um aêto . A razão está n a pro-
rpria 'citação das palavras j'.le Cooley, que fez o illustra:do Dr . Ruy: «Uma 
qu·estão .judicial rhoje pôde C((nverter-se ·em politica amrunhã. Um problema ago ra 
politl.co 'Pôde ser amanhã judicial .» 

ISe assim é, claro esúâ. q u e a circumstancia ·de direitos v'ioFados não póde 
•Constituir a natur.eza da questão, ,porique ella. Póde assumir , 'ª natureza poliU0fL 
on ,j udiciaria e nem por isso deixam os direitos individu11es 'de acharem-se 
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violados. Se .ha violação de direitos, el1a pel1!llamece, qualquer que seja a . na-
tureza que •O acto assuma . 

.O que podemos deprehender das palavras de rC-ooley é que para elle a 
questão de direitos n ão dá, nem tira a feição politka de um acto .g-0vern'1-
menta1. 

S uas palavras têm inteira a:pp!icação ao assumpto q,ue agora nos prend e a 
attenção. 

A questão da declaração de estrud'O de sitio é uma questão exclusivamente 
politica até que o Congresso della tome conhecimento. S.erá d·ruhi em diante uma 
questão jud·ircial, podendo e devendo mesmo dar-se intervenção dudiciaria para 
julgar os delfotos" 

!Esclareçamos melhor nossa o.pinião. 

VII 

(Um parenthesis) 

Quando tom.ámos a r esolução de ref•utar ·os artigos que o Sr. 0!. Ruy Bar-
bosa tem publica:do nas columnas do Patiz, nunca a;cred:itlámos que S. Ex,, para 
regopo·nder-nos, recorresse á arma ido rkliculo, wppeUando rpara o .racto de ser-
mos medico e não termos, por conseguinte, nenhuma competencia de t ratarmos 
de questões qu.e .se prendem á sciencia e.lo direito. Competia a S. Ex. de-
monstrar isto com a serieda;de de um homem d·e fina educação, mostrando o 
contrario daquil'1o que atf.irmámos, isto ·é, que mutilou o t exto e -0 espirito das 
leis amerkamas. 

Um homem de saber, de t alent-0, de ed;ucação, não a,pega-se por certo a 
essa arma c ontra aqueiJ.es que o contrarirum. 

'Para esta só r.eco.rrem os espLritos mediacres, as individualidad€.S cuja 
Integração moral · .não ada;p tou-se ás normas rudiJmentfures da boa educação. 

O facto de sermos medico n1Lo é uma razão que nos p'rohiba discutir ques-
tões de direito, desde .quamdo podemos estudai-as nos Hv•ros, d e cuja poss·e 
S. Ex. não tirou privHegio. 

E se o que temos escrLpto é ins1ustentave1 ;perante todos os principios dessa 
sciencia, competia a S. Ex., desde que se resolveu a r esponder -n0s mostrar o 
nGsso eno e não apegar-se a um facto ·puramente accidental, fazendo disso um 
assumpto de comedia, que mais revela um espírito egoista, ·cheio de .precon-
ceitos, do que um es·piri<to sério, que P'âira em um r>l11no superior da m entali-
dade do s eu .paiz. 

Os homens que pelos seus estudo·s, .pelo seu sa;ber, peJ.a sua utilidade his-
torica, têm entrada no gremio da a ristrocracia intelle'Ctual de un; p aiz, r>airam 

sempre n a r egião superioT em .que os seus coev.os collncam-n'o, sem en lam ear-
se com as armas dos polichinellos, dos comediantes e dos ma:Lcriados . 

Procedem como Heckel para co.rn o frade anemão, quando ·!Jh<i qutz con-
testar suas theo.rias dos pZas-u,cies . 

tN.os artigos que até aqui temos publicado, t emos demonstrado que o Sr. 
Rruy Barbosa. cita em f.also, engodanido a;ssim a api·nião d·e um povo. Ahi estão 
suas ded ucções dias leis america,nas . 

.A,lém do ridiculo que por isso nos atir.ou, estão ainda suas p a lavras de 
uma perversidade dn a u.dita, pelas quaes· transrpira uma sus:peição que n os atira 
ao sebastianismo ,, sóment e porque apanhamos em f a lso o Sr. ad>voga•do. 

IO maior seba.stianismo que s·e p ód·e imaginrur é pegado ;pelo 'responsav~l 
desse miseravel estado financeirn a que t emos chegado, - "fazendo-se das finan-
ças um assumpto de odios e vingMJças contra um ·estadista da Monarchia, sem 
se att.ender para o bem da Pt trl•a e para o interesse do povo. 
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.Se nõs nllo ti-vessemos tratad>0 o Sr. R'lly B'rurlbosa com toda defepenc!a, 
c oon toda consideração, e, ·aJO contrario disto, tivessem.os feit9 um r~cliame pelo' 

d.esvi•rtuamento e ifalsi.dade de suas •Citações, t wlvez .S. E.x:. <f.osse ma.is d·eli-
cado, 

.Q r!diculo que nos atira sõ f<lcarâ. ~ustnf!.cwdo .na oplnlil.o, quando S. Ex. 
demonstrar que zelou a fide!ida'de da lei que citou. Nõs continuaremos a pro-
var que a:s citações n em sempre exprtmem a OIP'in!ão dos ·esc•r•iptores, ,pe.lo 
excesso de 'J.LberaJid•a;de da trwducçíl.o. 

'Emquanto S. Ex. rlão fJ.zer isto, ·a que ê o.brigado ;pelos brios que deve 
ter to·do escrirptor para manter a sua digm!daJde, tem inteira rup·plicação a opi-
nião de Zimmera sO'hr·e Parnell, quaIJJdo, mostra'!ldO a g·rande tyranni·a que 

-exe!'cia o ·pubHc1sta. i~.lez sobre seus co'!ltemrpora:neos, pelas suas wnd·enclas 
fals ifücadoras, 1dizia: 

"E'' justamente a ruuseTuclia'. d esse senso moral que contrfüuio pa ra Slltl9 
triumphos, pois lhe p er.n:Ji.ttia enganar a 1J0d9 um p•ovo a aeu b ello prazer, o 
que um home m d·e bem n unca poderia fa:oer.JJ 

F eobado est e parenthesis, continruemos no nosso .estudo, sem mais nada 
responder ruo Sr. Ruy Barb9sa . 

IV!llII 

Dissemos 1no ultimo arUg-o •Que o .criterio '!)ara julgar-se da natureza poli-
t ica de um acto ·governa.menta:1, não ;püdd:a cons•istir na somima de inte resses 
!nà.ividuaes que neUa se i·nCl'llem. 

O 1S·r. lRuy procurou basear •est a doutr.ina na prerogati.va constituciona·, 
·do Poder Jufüci.ario de dec~dir da con.stituci-Ona!Lda de ou inconstitucionaMdaidG 
<los actos oo L egislativo e Ex·ecutivo, citando o s·eguinte trecho d e Story: 
Toda questão oosceptivel, :qor sua inrutureza, il•e s e s·Uiblmetter llJQ criterio da 

tOop.stituição, estâ. sujeita á yettfücaçã'O ju<di<cial ; beilng 004Jab'le in Us own nature 
of brought t o the test of the oonstvtution is subject to juiaioiw! 1•evfision 
(n. 3 .•672 d'IO PaA:z). 

Nã.o deixou de •haver n:esta citação uma alteraçã.o do peinsrumento do c1>m-
mentador americano, cujos trechos anteriores ao que <foi dtaJdo pelo Sr. 'Ruy 
silo de caipita:l lm<portancla para, 'bem traduzir a opinião do esoriptor, trechos 
que, entretanto, foram omltti'dos 1na. cltaçãio. 

E>s o q'lle diz Story: Bµt where the question is of a d'l·ffe·rent nature, and 
caipable M judicial in<quiry and .decisiolll, there it admü1 of a very d<iifferent con-
.sideration. 'Dhe dee'i•sion then .made, !Wjhether illl fav.or o·r agains the constitu· 
cionru1lty df the a!Cte by tjle Stat O·r 1by the nation<a~ authorlty, by the le; 
g·islature or .by the •executiv~ . ibai.ng .ca;pable, in its owen nat'llre of •being brou-
ght to the test of the const~tution, is sUlbdect to judicla l revlsion. 

Aprecie o l elltor se a clfiaçãJo do ISr. Ruy CO'llsemou a lfidelidaJd.e da oplruão 
do e•s•crl1ptor amerLcano, ca·la'lldo-se o .trecho anterior que ê o segui.nte: «<E em 
m'Ulitos casos as .dlecisõ.es d:o Exec.utilvo· e dlo Legis!atimo -tornam-se fina1.~ e oon· 
c!usivas, sendo po1• sua n.a~u~eza e OMaotfJr i!UJ!a,pazes de revisao. Assim em 
medid11Js exolusiva,mrente de ca.r8JCter polit!co, 1'egislaiti:vo ou eX!ooutivco, é c·lat-0 
que, como a sup.rema wuto;r.Lda:de destas ques1tões .1>e·rtenc·e aos depart8Jmentos 
leglslatho e executivo, nã.o. padem ser reeX!am.inrudos 'P'O·r outro ;pod•er. (Anã in 
llilan'.ll cases the decisions <;>f ~he weout-itve amldl legisLCLtive depM:tmen.ts, thWB 
-.adie, beaome finaJl anã o~lusWie, being from tiheilr Vtery ?W;t'Ulre am:à ohar.~ 

·tnoa,pable of .revision. Thus1 in !fileatures exclusively Gf a rpolit!cal legisl·atiive 
or exe<!utlve, charructer !t 11\ 'Plain that as the s.upreme awctority, a.s to tbeae 
questions, bel<mgs to the lf?glslativ a:nd executive d epMtments, t h ey cllJllnot bê 
xeexamillled else wil'J.ere . .S±ory - lon tihe IC0'1!18titUJtlilon, § 37'4, pag. 266, .4• edição . ) 
E entra. então o autor. a flllume11ar quaes as questões so•bre que os tribunaea 
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não Lntervêm, .1J,a,Ssando d·e.pol.s a fallar daquellas em que a intervenção judi-
daria é constituci:onal. O Sr. Ruy cala .pro.p.ositalmente os treohos anterior·es, 
hlldisp1'11Lsaveis .para ·d·efinir a opinião do commentrudor, e transoreve, ainda mes-
mo oom al<teraç.ões, o i'reoho qU·e se r eifere ãis questõ.es sobre as quaes os trih-u-
ill:llles inter.vêm. O 1ei0tor ~i!Jare e veja ·Como se guarda a fiodelidade nas ·Gl-
ta.ções, 

.A.gora per.guntacmos : a questão que ·se agita entre n ós não reveste o ca-
r.!ll<lter de questões que na o.pincão de Srto-ry, estão isentas ·da intervenção dudi-

' c1aria, emquanto per·ma:nece a s ua feição poJitica? A :SU'PT·ema autorida,de de 
dul·ga.1-a não ·estfá no Poc1er Legis:l•ativo, pela prero.gativa que a nossa Consti-
·buição lhe inve&tio ode conhecer do act0 do Executivo, d•ecret ando o estado de 
sitio? P•odemos conferir essa a,uoeitori'da;de ao j rudiciario para julg.ar questões 
de '°rdem e .a,ppeUar-se pau·a a 01Plnião rtal de StorY, qu rundo ·e1le mesmo diz. 
que a inquirição e -Oecisão judiciaria só se fazem sentir ·em questões de natu-
;reza jilff.erente ·da questão? 

A'ltera.ção ainda pro;fun.da f-az -o Sr. acd•V'ogado na citação do trecho dEi-
C-Ool·ey . 

'E para mel<h<>r o l:eitor a,precial-a, confrontemos a tr!liducção de S . Ex. 
com o origin!lil de Thomaz Coo1'ey : 

Traduoçã,o do Sr. Ruy B Wl'bosa : 

tUima questão judicial h c>je pôde 
conv·errter-se em poltbica amaruhã . Um 
problema ag(}ra :po1Htico pód·e ser 
amaruhã judida·l . HO\le ·póde cc>nsis-
tlr a questão em se sll'ber se um acto 
existente é constitucional. Essa ques-
tllo ê meramente judicl•aria Amanhã 
pôde 0ex·pirar o mesmo acto e inquir!r-
se se conviém -resitaibelecel-o. E ssa 
questã.o é poUtLca . (Fw!z n. 367'2.) 

Orrlginal de O,o~iey : 

The questlcm that is judiciar to-daY 
may be politloal to-morrow. Juxt.be-ial 
ques.Uon t;ih·e cour:ts deoidle; p.oU!tical 
111re aadre:is1ecl to the wisdon oof th,e 
legisl!bt'U4'e. T·ho day the ques.tion may 
•b.a, ate. (ICooley. Oomment. !I. obra 
de S:tory, pag. 267.) 

1Como vê o leitor, as palav,:l'as .por nós gry.p.haidas foram eliminadas na 
tra.ducção d-0 Sr . Ruy e sã(} el1as que têm r elação directa com a questão que 
se discute, porque na p.ropria c>pin lão de Cooley as q'(Ue&tões politiioa<1 imtr:sgu.es 
l!áo á sabed'or·ia t:Za legisla;tlura . S. Ex. pr~àsita!lnnente mutilou o trecho do 
escriptor, cala.ndo esse trecho . 

!Dizia Lincoln, a .proposito da intervanção d.as Cõrtes em certos caB"oo: 
« •.. se a 1po1.itica ia.o Gover,ruo scrhre questões v'1taes e que af'fectam o povo 4e-

vron ser irr;wogaveLmente d'lx-as pelas dectsões d a 1Cõrte Suprema, e desde que 
são estabelecidas em o.ndlnarios Utigios, o povo cessou d·e ser seus governa-
dos, ten.d·o •assim resignwdo seu governo nas mãos deste eminente tribunrul. » 

Ainda que esta Q\Pi:nião t enha 1origens of·fic~aes e que merecesse a ol'irt:ica do 
illustre pro.fessor 1Samuel Tyler em sua •memorl•a sobre (} -Chj.ef Justice Taney, 
todavia traJduz uma gl."ainde ver.da c1e, que deve dnminar sempre os trtbunaes 
<Le justiça. 

Estas J)ala.vras, dizia Linc(}ln a .p,roposlto .de certas decisões ·d-as Oôrtes, 
que der.am 10.gar •aos mal:orego ruta:ques da Qlpinião publi:ca do P·aiz e a esse eclipse 
de ·>m1po1pu larid'1l'de ·em que ·estL'veram as :Côrtes americanas, 

!Referindo-se Coo.Jey â, questão doQs lim:ites en1:re o Judiciarlo e o L egisla-
tlv(}, ·questões que traça tamhem os Umttes entre as questões politi:c·as e judicia-
rias, diz: •«Os •Limlites .entre o iP,od0er \Legisl•a tivo e J ,ufüci.arl!o .s·ão em .geral cla-
ros. Declarar -0 que é a lei é a !funcção do Legisl•ativo ; <Leclarar o que deva: 
ser a lei é a ifuncção do Judiciarlo. 
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E quando se procura swbe r qua.e.s são esses limites, é dever de oada poder 
chamado para exer·cer uma independente autoddade satisfazer-se em não ul-
tra.pwssar os .limites que o .povo lhe traçou.» 

.As opiniões de Story e de Cooley nã'.o se1.wem pa.ra susten'tar a doutrina 
que o Sr . advoga.do procura fazei-o nas col'umi!las d'O .Pro>z. 

FELISBIEllcLO FREIRiEl. 



ESTADO DE SITIO 

Seus limites. Seus e.ff'eitos. Competencia do Supremo Tribunal Federal,, 
O accórdão de 218 de abril de ~ 892 

A questão do habeas-corpus em face 
do Direito ( 1) . 

Qualquer que seja a .im;Hue·nc ia ou intuitos pallticos que se attr~buam ao 
requerimento .do Dr. Ruy 'Barbosa, M>Pesentado ao Supr.emo Tribunal Flederal 
em favor dos presos •e d·eportados <po·~ V·irtude ·d·os acontecime.ntos do d'ia 10 d-~ 

mez passado, ·conser.var-me-hei abso•lutamente eX>tmnho n·esse campo·: Vou deEe 
occupar-me sõ com relação á sua influencia jurLdica , porque é certo que tanto 
esse hrubHUssimo tra.balho, como a sensatissi>ma con.clusão ·do .Aiccórdão. que 
0 J·u!gou, c c:mstituem curios>dade for.ense, digna ·da attenção dos que se intel'e.s-
sam [pe'la sciencia do direito. 

J!lmprehendendo uma r a pi.cia ana-J.yse desse é!O'cumeruto, é meu unico intuito 
.communicar, como é dever de quem estuda, ainda aos meno~ verswdos no as-
SUl!DJltO, impressões de vel'da,de e a.e justiça , cuja .preporuderanda é mais pro-
!Pria .a sustentar o equi!ibrio so•cial, a ma:nter , .a O·rd•em e a ins·plrar confiança 
do que o a·paixonado louvor ou a des,peitada condemnaçã.o de qualquer acto, 
conforme e.Jle lisongeou ou contm-riou os desejos dos que, sem sufificiente cri-
terio, se julgam aptos ,para aprecial-.o e discutil-o. 

1Não obstante ter o impetm:nte entendido que .devia dar precedencia a c on-
siderações d·e outra ordem, é certo que a reclamação contra qurubquer acto que 
'dimane de um d'os poderes do Estado, ou PO·r injusta ou por iHegal, t em de ser 
!feita perante a autoridrude ,competente, e, .por isso, a questão vital no assumpto 
é incon.testa:v elmen te a da 

COMPETElNCIA DO TRIBUNAJL 

Na 'indagação della cumpre pr·i:meiro que tudo· aver>guar o que seja, quando 
é licito solicitar, e qua1rt1do deve ser conceMda ·a ord·em lle 1"ab.eas-,()'()1'7J'Zis, em 
face da legislação bra:sHeira. 

Em disposição posterior ·á ·proclamação d·a RepubUca encontra -se o assento 
dessa doutrina n.o art. 4'5 e seguintes do Decr. n. 848, de 11 de Out1Lbro d•e 
'1'8 90. AHi se conced<l a qualquer ciidrudão, ou a autrem por elle, solicitar uma 
ordem de habOOJS-aorinis qua.n.ao entender que sof'd're IP'l"isão ou constrangimento 
;.Ilegal em sttJ(I, !ibemadie, oii s,e ooha ameaciC11do de soj1'J"er um olu- oiLtro. 

Na mes1ma d'ata e com o n. 847 se pu'b.Jicava o IOodigo Perua!, onide, nos 
a r t.'S. 207, ns. 11, 1'.2 e 13, e 2·13, se i:DJlpõe pena a quem recuse ou retarde a 
ordem, muda a sua concessão, to•rne a prender •Quem a o.htev.e; e , se d·etermin·a 
que o cumpdmento da ordem .por parte de .quem decreto1L a pTisão . illegal não 
o ex~me de r·eSiponsahi.Uda·d·e . 

A estns disposições veio dar sancção c-onstit1Lciona! a Constituiçã-0 Brasi-
!1eira, quanéLo no art. 7,2 § 2·2 determina que clar-se,ha o habe'<Ui-cctrP'"'·~ 8Bm-

1(1) "I1l'anscdpção do cciJo·rnal do BraJSH,>l CapHal Fed,eral, maio ·de 1892. Di-
reito, vol. 
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pne que o indA.vid;uo soffrer ou se aohar em perigo ianmtilnente de sof!re·r vf.-0~e1i·-

cia ou ooaoçã.o V<h' inega,tiilade ou abuso de poder . 
Sanccionand-o nss.J.m p•rLnci'Pios es·tabeleoidoB em leis •ante6ores, e não 'PO· 

dendo, •rnem devendo regu•Iar .os ica1ros e <fônmas da aJP'Pli~ção desses principiüs, 
cla•ro é <rue C!liSOO e fõzmws d®endem do estabc·lecido nas •leis que '!"egulam a 
matei:ia . 

Do que dispõe a mesma Constituição no art. 61 nã'o :pôde concluir-.se que ao 
Supre'IIlo Tribunal !Federal c01mpete, em qualque·r CIIBO e dimane donde dimanar 
a ordem de vi-olenc!a ou coaicçãJo, tom·ar conhecimento e coruc.eder habeas-aorp11ts, 
porque esse arti<go é expi:esso em d·ecJ.a:rar que o TribUillal sõ tean competencia .para 
conceder essa garantia nvs .casos de privação de J;!Jbe:r.dade dearetaflia por df!(}is<Ões 
rte juizes ou t111ibuna-e~ do Esta&; querendo assim e imani·festwmente es•tabelecer o 
principio que essas questões, rpo·r inte-ressa-rem á Uberda:de individual não pod "m 
ter os recurs os Iimit8'dos e excedem a todas as alçadas. 

De modo •que é nas leis su•pradtadas, e em quaJJquer -oU<tr,a ·indispensavel como 
'subsidia·ria, Qnde deve in'Vestiga·r...se 1Si, no caso suJetto, era aidmissiv·el a .petição 
de habeu,._•-oorpus, ou si 0 'l'lribunal tinha competencta pa'l'a concedei-o o que dá 
o me.~mo oesultado quando tenha de concludr-se !Pela negativa. '· 

;Sinceramente creio que toda a duvida se dissipa em fa.ce do d isposto no 
n. 4 .d,o art. 9° d.o >Cltaido iDec. n. g,4g. (Lá, ao cestaibelllecer-se a •com'Pete<nC'i.a .d<r 
Supre'D'.lo Tri.bunal LFedeval, diz-se que lhe compete : co'.noedJer ordem de hwbeaw-
corvws em RECURSO Vülunt0!1'io, qaivndo tenha 8'iao den.ega;da pews flki.zes f edora;es 
ou por jwizes e tt'ilbunaes looaes. 

·Acima de todos os prmcipios constltu.c•iona·es está o de que o respeito é. Lei 
ê o primeiro elemento da Ol'd·em s ocial, . e cada autor]dade ou T,ribunal tem de· 
ftmccionar dentro da orbita das suas aÚri·buições,, para 'que possa dar-se a perú'eita 
independencla doo ,p.oderes. 1 

Poderia ·esta·r na m1mte dos collaboraidores da Constit•uição do BrasH o dar 
a .. ~ mai r. ·elevadas attenções 8'0 4eropag.o Federal ; :poderia ser intençãt su•a collo-

1 oal-.o nas ·nuverus, como arbitro 1mproono en·tr,e o '!)Oder dlrvimo e o <humano; moo, 
des.d?. {!Ue esses mesmos •coUaiborp.dores escreveram na !Lel cwom,pete ao TrLbunal», 
e ·em •s0guida expuzeram qU<aes• os aictos comprehendidos nessa competencia, não 
lhes é drudü, a propo·sito de qualquer calamid·!l!de, a '.l}rorposito de qua11'quer ince!ll-
tivo á icompaixãio, in'VOCa!I' •auto•ridades n0<rte ·e su~-ameri'canas, para .convencer 
que o que lá se fez., bem •ou mal, o que lá se escreveu, ainda que brilhantissima-
mPnte, sobre .pontos restridos., deva :prevalecer contra O· ·que elles institlll1ram, 
convictos ·que do cumpri•mento dM .suas leis dependia ·O •bem-estar do ·seu rpaiz. 

'Assim,, .pois, o Supremo Tri·bunal Federal n ão ,pod•ia tomar con:hecimento da 
petição de habeais-<OtJ·>'Prus, :porque ·1'he não foi :pedido em ,recurso de qualquer juiz 
ou tribunal ·federal ou local. 

E, si isto não lê 'bastante 4illlda, o mesmo [)ecreto no a:rt . 47 convenceria 
que a ordem de habeas-d1Jrpius se .póde ·mandair passar contra a ordem de qualquer 
a,utoridade, qud3 decTete 'º C()IIls'!Jran•gimento, mas sõ nos icasos em que a !Lei o 
permitte e nUJnca quand-o essa aut~ri1dade é a militar, nos crusos de jurisd1:cçãQ restr!-
cta, e quando exercida contra •J:l1•Llitares ou pessoas isudeitas a regulamentos mili-
tares. 

E .assim, v;:lsto como as imedidas tama•das durante o esta,d.o d.e sdtio,, ou ;por 
vllttude delle, .podiam •ser comm·ett4das ·a trJ.bunaes m.füta:res,_ ou .de juri.sdicção restri-
cta, ou ex.eI'cidais '!)elio ')l'l'opirio poder que o <lecretou; visto ·q,ue •este a voe.a durante 
este estado todos os demais ;poderes, pôde tambem e 1indubitave1mente, substituir-iie 
a esses tribunaes ·e exer.cer jurlsdicção· restrlcta. E' o que <f.ez; e t!l!es medid·as 
estavam por isso 1'6ra do alcanc<;i de uma ordem de 1vabea8'-C:(Jt'pW8, não sõ ipela 
razã.o trJLnSitürLa que durante esse estado tambem es.sa> gara.ntta estava su!lpensa,. 
mas pela razão a·bsoluta que a 'Lei deste '.l}aiz não oonsente o u•so de tal r ecur.;o 
-contra netos decretados z:o exerdcio de jurisfücçã.o restrkta. 
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CNem o decreto da declaração do estado de sitio, nem o acto of>fiolal da ·sus-
pensão delle excluem ai i.&êa que, com ·referencia a mLlitares, que constituem a 
maior 'Pa.rte dos ·comprehendidos nas medidas de .repressã:o, estas tlve1ssem cara-
cter d!sciplinar e dimanassem de autoridad·e miJJitar . 

•E com r·es.peito a.os não 0s>ujeitos :a ,regwlwmentos m.llitares, si algunis o são, 
nennwm .prjncipio consignado na Constituição proh!i!}e que ·o lPoder Executi<ro se 
cooot:ltuLsse ou nomeasse tr!Jbunaes untlitares •pa<ra a•ppUcar essas medJ.das. 

Donde reSJU.!ta :que, si pela dioSJposição do a•rt. 9° 1I1ã-o esUvesse o· Tri'bunail 
1pri'Vado de competencla par.a •coruceder haüeas.- cor:zjua no ·caso s.ujei.to, não 1poderia 
t,o.nia,r conhecimento ·da petição que o solicitava, porque a cmJ.em c1o chama1dio 
ccmstrarng·imento illleg.al cU.mana'Va de a:utoridac1e a quem a CoostituiçãJo concede em 
ca·sos excepcionaes constitutr ou crear tri•bunaes 'de jurisdicção .r.estricta. 

Nesse ca·SO teria de reg"er o art. 47, que ex•pressamente p110>hij)e que se' tome 
conhecimento da .petf.ção de habea8'-C07'1J'!IB quando o constrang·imento seoa decre-
tado pela .autoridade militar nos casos de :jurisdicção restricta. · 

S'i no citado Dec. n. 8418 se rtiv·esse omittido a detennionação {!Jos cas'OS em 
qa não é admis·sivel o pedido do habe(l)8'-cO'l'"V'tt.S, teria de o·bservar-se a d:ispoolção 
do seu aTt. 3'87, que manda observar como subsia:tarias .as leis anteri,ores. 

E nessas, que jã consl·gnavaom essa garantia da l~berdad·e irrdiviclu.al, encon-
tra,se o Alvará de '19 de fevereiro •de 1834, que impedia a conce.>são da ord•em 
de habea,s-corpus em favor de mM1t·a.res miJ!.tarmente ip·rns:os, e 'º art. ·61! n. 7 
da chamada Lei ·das Reformas (3 d-a dezembro ode 18141) q:ue,' em complemento do 
diSJPOsto no art. 3'40 do Codtgo do :Processo Or~minal, determina que só é co·mpe-
tente para conceder hiabea/f-CD?"P!IB o juiz superior ao que liecretou a <prisãlo. 

~ta disposição conduz A •diversa o.rdem de idoé·as , q•ue tambem detenminam 
a conclusão constitucional que o Tribunal carecia de competencia. para conce<IJ8r 
a ordem que lhe foi solicLtad·a. 

II 

Não se !faça 'ã Constituiçã o do Brasil a injuria de suppôr que, para cam:pre-
hendel· a, interpreta:l-a e :fazer della apiplicação, seja necessarlo ler, medoita.r e 
ebrifüantar o e51p.irito com as constituições rumertcanas, a j•urisprudenci-a ameri-
cunlL e as autori0dadies constitucionaes a:meri,canas,. só por ter sido nes•te m~c1e 
vasaffti a .refer.i·da Cons·tituição. 

Nem 11 todos os jurisconsultos t.oi concedida a nB<Oessl:dade, não s•ei si malB 
f!'1o.riosa que :pro·vaitosa, -de ~r A essa: fonte beber "'iqu·eza •de conhec1.mento.s .para 
traduzál-·os em àbra ona•cional. 

Tornar-se-h1a .entã!o mais necoosario me<Htar sob.re as eUTO·P'~as, 1que ·as prece-
<leram, e q:ue não 'ªe desprezarão .como origens alnd'a mais iremotas. 

E a mi:nha ·edaid·e e tkocionio f.o,rense autorizam-me a ·observar que este r ecur.so 
1l.s font.es e orig~:ms da lei, cuja ap.plicação .pedimos• como indiJgnado·s de a te.rem 
mani1'eetamente transgre<l·i.c1o, revela pouca confiança. na ·dillposição da lei deri-
vada. 

IO ISu.premo Tri!}unal Federao!• Já ·está. mui•to eleva·do, ·pela rea;lidade da sua · 
~xlstencia e pela ·s .. oo nobr·e m.fss·ã·o, para '"ue careça de ser exaltado n1as azas d·e 
um lyrismo luxuoso. 

0 art. 59 da iconstituLção .designa taxativamente os •oas'O·S em que a ease T·ri· 
bunal coonaiete .porocessa.r e ju1ga;r JYI1i1Vativ·a•mente, isto lê, itiornrur conhecim·ento 
como unica ·instancia. .E no n. I, .que as distirugue, n ã!o se encontra a fuculdade 
d<! conceder ordem de habe·M·cOTPUB. 

iEJ.. ipelo contmrlo, essa ct:aculd.ade 1é-11he ieommettlda pelo art. 61 só em grão 
de recurso ·das decisões d·os j•uizes ou tribuna.es• dos E sta.doo . 

·E sendo tambem cer·to, {)()mo :a.ffinma o !PrDPrio lmpetra1I1te ã pag. 27 do 
~•m traiba.Jho ilnJp.resso que "unão revogalis acto.s da Legislatur& lQU do ~xecut~vo, 
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não constituis, como incon>SM·era:damente se tem considera·do, uma. es.peoie de instan-
cia superior a esses 1poderes», nin:guem pôde duvidar Clue o Tri·bunfrl não· tem 
com.petencia pa,ra j'lllgar sohre ·as determinações do •Poder ·Executivo, .porque em 
gráo de recurso sõ toma conhecimento da,s decisões dos trtbunaes tn.fe1iores. 
' 1Sem necessidade ·de <reco.r:rer á:s f.ontes por.que o caso não lé umisso., assim 

se demonstra que a 1Constituição con1fi:rma e ·sancciona o q:irlncipio, ·iá 'fixado na 
Lei <le 18·41, que ·SÕ lé ·competente pa·ra conced.er haboos-co1'JJ!1t.s o j•uiz superi·Or ao 
que d~cretou a prisão. 

E dal'li resulta que á incompetenda do Tribunai se junta de novo, e juntará 
sempre. a ,inadmissl:bilida;de da petição da ordem. 

N[:o .posso crer que alguem de ·boa fé pretenda argurmentar com a .Jingurugem 
de qui; usa o § 22 do art. '72 da •Constituição, que divergfJ 11til1guma cousa da do 
art . 45 do Decr. n. 848, e uu1le avançar que o - se11ipre ,que - empi1•eg.ado na 
r<)1lacção da,queUe importa uma ampliação, ·sem sombra de limit .. , dos casos em 
que 'º •habe.as-corpus seja fa-cultfrdo. 

Si ' assLm fosse, nem .poderiam servir como .subsidioarias as .fiantes americana~ 
n em as or.igens euro.péas; ipoorque a ·Constituição BrasiJ.eira te!-as-hia repudiado 
a todas. 

A pro·pria Inglaterra, ·que se invoca como mestra e prodigalizadora desse 
princLpio, poz-lhe um .Jimite nos casos de traição e felo.nia. Esses ·factos, que nâ o 
constituem nos 1Codigos :Penaes vigentes <Orfanes eispeclaes, são d ementas .con&tl-
tutiv.os de varios crimes punidos por eHeis:, e cuja '.l}ratlca ·pôde determ·LnaT a 
neces~idade da declaraçã\J do· estado ele .sitio. 

O ·«Sempre qu.e" ' não pôde, !POis, em boa he11meneutioa jur!:di:ca, si•!l'Iüficar cousa 
diver•<t d·e 1Ccem todo·s os casos que». E isto com .referencia ás leis que regulam 
o principio·, q·ue na Constituição apenas se menciona e sancciona. 

Deploro ·a confusão ·qu\! se 1faz entre a competencia do Tri'bunal p•ara conceder 
habeas-cor<pus contra os actos f epu.tados i!legaes do Poder Executivo, e o exclu -
sivo concedido ao mesmo Trfüi.inal ,para julgar e punir os· actos anti-constltucio· 
naes ou criminosos dos memhros des·se pod er. 

A q·ue <ficaTia reduzi'd·a a 1har.monia e inde pendencta dos ipodeTes• do Estad-0 
cons1gnadas no ·art. 15 da O:im;tituição, si o J•udidario pudesse destruir os actoo, 
do Executivo, ou r·eci·procamente, sõ iporque, .na .opinião d·e alguns ·ou de granJe 
numero, sfüo r eputados iilegaes ? 

Jul1gar e condemnar .pe1a :p·ratica d.e um acto illicôto Q>U ill eg.aJ dep.mde de 
accusação e defesa, !Processo regula•r e deducção de prova convincente. 

E1>te principio, que resp.eita a guarda e a.ppiicaÇão da Constituição e das leis 
nacion,·es e é reconnecido •pelo tmpetrante na indicada pagina do seu trabalbu. 
está expresso no citado 1Dec. 11. 848, art. 3°, e não haverá quem se atreva a 
chamar-lhe inconstitucional. 

IMas, no· process•o de halíea>1!~ooor1tus, onde estava o rerr>resentante da Re11ub!i cn 
º't d e qualquer O<ff.endido accusado? 

O accusado ou seu Tepresentante defendendo? O processo respectivo? e as 
provas convincentes do facto .cu]Jlado? 

E, •comtudo, .os §•§ 15 e 16 elo art. 72 da 1Constituição .ga.rantem a todos °" 
r·éos sentencirudos po•r autorWruÇ!e competente, em v.Jrtude de lei ante-rio.- e na 
fõ':"ma por ella .prescri,pta, assegi.)rando-se-Lh·e a mais plena defesa, recursos e 1meios 
es:c.:enciR es. 

Si um dos f•undamente>s coqn que se pedia a ordem ao Tribunal era. a falt3 
dpssas .ga.rantias, quando ellas estavam ·suspensas, com que s1i conscienc!a e em 
que .boa jurisprudencia se ·pretend•ia levaT o ID·esmo Tribunal a disperu;1ar taes 
garantias, .quando ellas estava:m oem .seu ·Pleno vigor? 

E ;n ·que •const!tu.ição ou jurLspru·dencia americana ou européa está a;rw.radu 
o pr.incLpio do - faço porque f~este? 

Dizer que se 'Podia dar a ordem de habeas.-corpt11s sem 'Ieclarar iUegaes f 
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c.riminosos os -actos d.e quem ·decretou as coacções, é absurdo, porque o .pedi-dn 
•inha por base o reconll'ecimento dessa illegalidrude, que di.f1'lcilmente deixará de 
env·olver 10riminaUdaxl:e. 

III 

PELO QUE !11ESiP'ElITA Á INCONSTITUCrCINALIDADEl DO ESTADO DiE SITIO 

Torna-se melindroso , o tratar do assumpto pela estreiteza d·e lJJgaçãJo entre 
a materia poJ.itka e a jurídica. 'Mas tocal-o-hei com a •I>Tedsa cruutela, e só com o 
dooen'Vc-lvlmento restricto, co•mpativel com o meu 1p·roposito de a·bstenção pol.itica. 

De<pois de citar e q·uasl transcrever na ·integra artigos de dez C'O'Ilstituições, 
pana ·demonstrar o que é expr.esso no art. 80 da Constituição do Bra·s'il, chega o . 

. impet•rante á conclusão que o estado de sHio só se· justi'fica constitudcinalmente 
em caso de a g0gressão ex trangeira ou commoção intestina . 

. E com T ejedor por meio eh' •inaudito es forço d.e arg1Umentação, quer conclui r 
que ccu. entitlade jiw'CdJica - oorninoijão intest•in:a s6 se cry.~tallisa sensivelmente na 
ixvresscío levante pnubhico e e111. rn·11ws.» 

Considere-se crystalisada essa entidade jurídica e fiquemos admittindo qu e 
o .a:rt. 080 da Constituição, ond·e ·diz: ~ c~mmoção intestina - que·r dizer: -
levante publico e em armas. 

Ainda a.ss im, a ·applicação do dl!reito não var!a. 
J§. não pôde t er-se a mesma condescendencia para 0com a disoincção <las tre~ 

condições, d e que á pa,g. 39 o impetrante f.ez dep,ender a constitucionaJ.idade do 
esta·do d·e .sitio, para chegar a concluiT que os c asos em que -0 Poder Executivo 
pôde exercer essa ~aculda;ct.e dive ngeim daquelles em que ·Pôde d ella •usar -0 1Con-
·g>resso. 

E' ·express·o nos arts. 34 n. 2·1 e 48 n . 15, que o 'Congiresso e o 'Poder Exe--
cutivo exercem essa attrfüuição exactamente em iguaJ.dade de circ.um:;t'ancias, por-
que ambos elles se exprimem: K<dlecll:wa1< o esta.do de si't~o am qii~lquer p.01i-bol d;µ 
tCl1~'itorio na;r!Conal, n,op caso s :de a.gg.,,essão extningieira OIU g'l'ave commO'ção inte?'1W. 
ou intcsMna. » 

D e mod'o que é indub1tavBl que o Congresso e o 1Pod·e.r Execu tivo decretam 
esse estado em •condições· exactamente Identicas. 

O a rt. 80 não des tróe, n em a1tera ·esta i<l.entida.cle; e •Si no § 1° falia de '_ 
Lmmincnte perigo - !é só ,para ju.süfi<car o exercício desse di'reito ,pelo ·P-0der 
Executivo, n:o caso em q•ue o b em e o s ocego da IP.atria peri•gue ·durante o tempo 
indispensavel •para es·perar a r e·união do rCongresso. 

O impetrante, só para deduzir angumento da falta de um dos elementos indls-
pensaveis pa,ra a decla ração do estad.o de slti-0, tev.e de 'inventai-o, e d e negax-lhe 
a existencia com ;i:r-gumentos que· :Podem convencer ~s que não têm 15a;ci!idade de 
conhecer o peri•go. 

Mas est e •só p6de <1e·r ·conhecido ·peios m eios que estão a o alcance dos de,oo-
sita rios do Pader Executivo. E nem por isso devem o•u ·estão ·constituídos na o.bri-
gaçãlo de ·p'llbHoal-ós, p·o·r·que da sua publicação p6de 0ainda ·provi.r inconveni:en•te 
prejudicial ao bem do .Paiz . 

. Enunctam-n 'os a;p·enas; e perante o Tri.bunal competente, e meios legaes, ex -
pondo-os e eX"plicando-os, rece·beTão a sancção ou s e lhes tirará a respà:lsa;bi'Jidad e 
pelos a.ctos praticados. 

:Ma;s o P oder Executwo, com a aiuto.rida·d·e que <l•he ·provém da ·cun'fiança 
d.epositada nelle pelo paiz af.firma no Dec. de 10 de abril ·ciue cid adãos r euni.dos 
sedicio$amente intentara m '· r evolta r a •fo~ça armada contra ·as ·instituições naci-0-
naes. 

\ 
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A lntervencão della em q•ua;lquer crno·v1mento nifo ~ 'Um levant~ á mão desar-
mada. 1 

Por outro lado, o impPtrante, affl:r.mando em sua honra a veracidad·e do .que 
allega, nega q·ue tal tentativa se r·eallzasse . 

.Perante o Trfüunal, de que lado está a ·Presum;pçã!o legal de V'erdade? 
Peço aos homens d·e boa fê que me .respond'aim. ~ 
SI com os ·aoctos decretados o Pod.er 'Executivo evitou esse levante em armas, 

poupando ao paiz d erra.mamento de sangue, v<irgonha " descrodito, na.da merece 
por isso &inão louvores. 

'.Mas, si ao :Palz vei•u unent1r, inv·entando um per.i1go que nã@ existia, o pod'er-
co::npetente •l·he tornará a responsa·bilidadte e :Pelos meios legiaes a :fará. tornn,r 
effectiva. 

Desde que •o Poder Executivo, no .uso da faculdade que lhe conferem os a:rts. 48 
e 80 da Constituição, ·não .se .afas1tou das m edLda.s prescri-ptrus nos 'l!S. 1° e 2° do 
6 2° desse ultimo arago, obrou dentro dos limites da me~ma •consti1miç;ão, salvo 
ti demonstração da falsidade do que avfirma nos seus aictos offLciaes ; e ·que uma 
~.l.m:Pde•s :Petição de ·habeas-cor'[1U8 não ê meio •competente 11ara füscuitir e julgair. 

O meu ·Proposito veda ql\le dê maior exu>lanação a este assumpto. 

] jV 

iNa slmpi.es '1ntemgencia e na interpretação do citado art. 80, na ·parte ·em 
que limita a te1nipo determinado a declaração do estado de sitio e á epoca da sua 
duração as medi·d·a.s a to1mru-, lwbora-'Se .em erx.o, ·que dep10•ro. 

E' de simples intuição qu1e as medidas tom!l!das durant<i o estado de sitio, 
visto que foram avocaidos e se \"eun_em em 1um só poder todos os demais do Estado . 
são d-: ex ecuçã!o ipermanente, coµio o são todas aquellas .que qualquer desses ,poderes 
toma em epoca n ormal; e com o levantamento do .sitio os seus effeitos ce!!!srum, mas· 
sô e ·Slmples·mente para os que não foram alcançados pe'loos 1meios d'e !'epressão 
Ol'd·enados. 

•O acto oMicial pelo qual ifol l~vantado o estado de sitio só por cautela (justl-
ficavel neste ir-resoluto systeana de hermeneutica), ofez eX!cepção dos auto·rl'ls, rp ro-
motores, cump'lices ou .conniventes inti1ma.d.a.s CJiU inscri!Ptos. 

Ainda que não tivesse usado ·dessa cautela, nem o rproprio im.petrante se atre-
veria a ju1gar 'que se abrissem 4s portas das fü•rtalezoo, ou 1que a,rripiasl!em oa1rre•bra 
os na\10S que já navegavam em demanda do d·esterro. 

Ctus ta realmente impôr ao +actocinlo a ta·refa de demonstrar um princi•pio tão 
intuitivo. 

Si assim nã!o ifos·se, seria tndispensavel Prolongar o estado de sitio, que· em 
te.do o .caso é uima triste neces~hdad•e, .p.elo tempo· il!'ldispensavel, não para a d()]Jtar 
as med!da·s de xep·r·eSf;ão qu.e já •estavam tomadas, mas simpJ.esmente pa,ra lhe~ daT 
e".'!:ecução, que póde ser illudida por uma fugia para as mattas, por uima 0emi.gração· 
para o •extrangei·ro, 01u por um s'imples escond·erijo ipor traz de r·etra•cto <im caiia 
amiga. 

Não posso <:r-eir que ha,ja 11uem presuma este assuimpto digno de discussão 
~~!'la. 

Só igosa de ga.rantia quem uel·las não .fo) privado ,por autor.id·ade competente, 
e a Consti.tuiçãlo dá ao Poder Executivo comp·etencia pa:ra usar de medidas de· 
irepressão dllr!l!nte o estado d·e !l'itio. 

Do uso ci:ue dellas :1'lzer o outr.o poder competente lhe tlraira. qualquer respon •. 
i;abll!d1111o,. em qu<i incorresse. 
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V 

Lamen'to que, em trabalho ·de ta!l mrugnitude, o .!-mipetrante aigumas :vezes 
chall').asse em auxilio das suais ,grandes 1id'éas 'llns a~gumentos ipueris. 

tAssl.m é que á pag. 11 t;>rocurou corn''Ordar - vreooriptaa - oo..n - lei -
quamdô o <Decreto •de 1 O de aibril concordou, e .grarnmaticalmente, - piresorilp·ta.~ 

com - f!mmu1Vidwd.es. E a ipa,g. 13 ait.tr.\bue a transparente ·calculo a classif1ôa.çã.o 
em oonsp1:raçã;o, feita 1110 Decreto do dia rn, 1qua·ndo no Decreto ·do ·dia 1 O se clas-
si.fica"/a apenas cte sf!d!çã'o o motivo •de lmmediatas ,prisões . 

.Não c rê ipossivel que 48 1ho;ras seja espaço suff!.cieDJte para deSICObrir por 
documerrt·OiS ·6'1lcontr.aidos, pelM r.evelações colhidas, e ernflm 1pelos me.ios por que 
se cheg·o·u RQ conhecimento de •indivi·duos implicados, se chegasse tambem ao 
desco:brlmmto de factos d·e ·ordem mais •gra,ve do 1que os 0rervelados 1110 mO"Vlmento 
sediocioso. 

Mais tempo (i ip·recliso ,p.ara 11llumlnar o mundo 1urtdico com a ·brilhantisslm11 
exposição de 'tantos 1prfncipios co•nstltuci.ana:es, e no emtanto -o impetrante co nse 
guiu ·esse mJ.!a,gre em IimitadQ 111umero d~ <ti·o·rae, e só ltra:balho de muitos dias 
poude vencer á tarefa .~ndls•p ensa"Vel 1para concl-Ui·r que nenhum d'esses p:NnclplOB 
tem bem crubloda applicação á. especl·e ventllaida. • 

Não seria ·eu quem viesSE· a·ccusar tão exlm!·o trabaiho da pecha de prollx1-
dad•e, ipor.que cad0a periodo •que neHe faltasse .seria ipa•ra mim a prtvação de um 
·encwnio d·e ifluencla. 

Mas, como, nos artlg·os •de n-ovo pubUcadoa, -o ·im')}e·tra111te fustiga si?m piedade 
os •que têm de emJpr.egar1 certo ·eBfo:n;;tJ •de ipa.cLenroa ipara swtisiiazer .a curi00sidade, 
não JlOSSO fur<tar-me ao re1Paro 1qu e não é 'llSUal deparrur-se icom tanta belleza a .e 
estylo e com tantQ luxo de erudição em ·escrJiptos ·dest!lllados a convencer qU·e se 
transg.redirão disposições claras e termi1n.a.ntes da lei. 

Coslf;uma e tende a ser cada vez mais chã e desptda de a:pparatosos atavios 
a Unguagem J1ridica 'Usada perante -as trjbumLes. Não admlira, !!)Ois, que a];guem, 
mais amante do tempo do que do enlevo, soltass.e esse desafog-o. 

1Si o iS-u1prem-o 'Trfüunal IFed'eral nã,o se ·deixasse tambem arrastar por e&;~ 

communicatiV<o ·encanto, e si, para dulgar, se tns,plrasse oo na Constituição do se•J 
paiz e na convicção ·de quaee sej•a,m as suas attrLlfaições nella presorlptas, fwn-
da.mentarla a sua dec~são d.e modo que nem carecesse da Uçã-o de ing-lez, a que se 
destfna o .segu:Il!do do.s novos artigus, nem de lr estUdar as sentenças do 1S>11Jb•lQ em 
livro raro, ·e que só um acasu fez .com que se •encontre .sobre 'ª mesa de trabalha 
do impetrante. 

E essa d·ecisã:o, fundada só ;na Constituição ficaria constituindo ruresto,, que 
de futuro lJlOU1passe -o paiz 'ª um.a igual tentativa de tnvasão e antagon.l ~;mo •mtre 
os IPOder·es do iEis·tado, que devem ser fr1arm-on1cos e independentes . 

.ra. vai longo oot·e esd'orÇQ ,pa·ra dar a1guma ·clareza ºa 11ssumpto grave, ·que tem 
and1udo 0envo'1vido <im &ubtilezas do alcance de 1poucos, e po.r isso se dá por tei·-
mlnado, a não ·&er que a ·falta da exip.os1ção de qua.1q11er ·Ld·êa. i'ndiepoosavel a. 
demooi.straçãio ãas assereões, ·obrigue a mn.lor a~plitude. 

Rio cte Jameiro, 1·5 de ·maio ·de 1892. 

o Advogad·o, HENRIQUE FERREIRA. 





ESTA-DO DE SITIO (1) 

Seus eff.eitos. Seu·s limites. Competencia do Supremo Tribunal 

Fede rali. O accórdão de 27 de abril de 1892 ( 2) 

Graças á .sa.tiedoria d<Js. membros do .Su.prem<J Trl•b\l!tlal \Feder.ai, acruba de Hll-
dir-se um conflicto, si não grand·e e perigoso, po11ém de desagradavels consequen-
cias, entre -o Chefe do ·Poder iEooecutivo e a mais elevada ·corpo.ração judiciaria do 
palz. 

Po.r mais nobres, mais hum11nitar-ios, mais <llg.n<Js que .sejam os senitimento., 
que rodeiam OS desterra-cJo,5, {)U :pelo men01S at1'guns delles, pO)S muitos 'llaO llJOd.em 
tel-os, é ··preci·so 1IJ.ã·o sa·cri.fi.car a-o sentimtml>a!ismo aqui!Jo que não é patrimonio 
de ninguem; .as ITIJS'tltu.ições r e;publica·nas, o respeito á lei e :á harm<Jnia dos .-com-
pa rtimentos governamel!l.taes 'da nação . . .Em tu·do isso que la entrat em p.roblema 
ai, mal aconselhad-os, os venerandos juízes do Supremo T.rlbuna] n ão tivessem de-
clinado de uma competen-cia •Que não era deJ.les . .A>c·ima ·d·e todas a;; ·considerações 
humanitarlas, ·de todo°' o ·kentimentaJ.ismo politico, está .a gar.a1IJ. tia ás institu:ções 
é a fiel ex!K'ução da .Jei. O ,;:·rer.edente .q.u e .se .quiz firmar, ·si 1fossc consa:graido, lm-
ttvrtari.a a anarchia do r·eglmen que a Gon.>tituição executa e .~ ~ni.quilamento C<Jll1 -
pleto das supremas garantias ela ordem e d,a salvação •pub1ica. 

Onde, além füsso, em que disiposlção da no~sa •Garta Constitucional eno-O'lltr~r 

a c ompetencia do .Supremo 'Tri.bunal .para con"1ecer, como in.stancia ·superior, dos 
aictos que a lei · conferiu como €X·cluswamente ]lertr.nentes -ao Elxecutlv.o ·puro, re>·-
:ponsavel i-mmed.la·to da l!berdade ·e da ordem? 

( 1 )d o Figciro de 30 de ah.ri! de :[·8·a2. 
(2) Conti.nuando a transcrever todos quantos documentos nO'S chegarem às 

mãos àcerca da mom•entosa q.uestão do ha,bea.s~oorpus requerido pelo S·r. Con se-
lheiro Ruy HaT·bosa, ·em favor do.s cidadão·s .presos e d~po:rt:a1do.s por força da 
declaração do esta.do d·e sitio, €m consequencia clüs !factos de 110 e 11 de abrH ul-
timo, o.fferecemos aos nossos leitores todos os eiementos n ecessarios pa~·:i o es-
tudo d•esse gravíssimo ponto do nosso d'ireito constitucional. · 

iCom toda a isenção d·e anim<J, pubikJámos na :ntegra os trabalhos de .S. Ex., 
.iudiciaes e extrajud.i-ciaes, ·sobr.> a mater.ia. ·Com o mesmo espirita de im'parciali-
dade, t emos ·publicado outroi:; trabalhos em def.esa do -~ccórdão de 27 de a :bril 

do su1premo Tribunal Fed·eral, tão vivamente cr:tlcado pelo eminente advogado, 
uma das mais brilhantes iu·divi.cluaJ.tdades d-a tri.buna brasile ira. 

Não levamos ·em miI'a d ·!1fender uma decisão na qual foram juize11 d<Jis dos 
redactores desta revista. E' m a is alto o nos.so fim: desejamos fo-rnecer aos lei-
tores, para que jul.g·uem conscienciosa merute, <J pró e o contra da 'questã<J. 

Atê o present e, o lllustrado im·petrante do ha/Jeas-ooqniis está. só. O Gong;:esso 
Leg.fslati-vo. a irpprensa, os publicistas na:cionaes, to.dos quant<Js ·estudar a m o as" 
sum,pto soib os seus multiip.J'os a:s,pecto.s, dão p lena razão ao .Su:prémo Tribunal F€-
deral, quando se clecl'arou incompetente para conhecer de> uma e~1pecie que a Consti-
tuição da Republica r eservou expre·ssamente a·o ·conheci,mento do 1Poc1er L egislativo. 

O Accór·dã·o •de 27 de abrH não é um 'M·fN3to ; fa:lrt:a-lhe ·O r e.quis-ito· essencial 
d<Js areMos, o iperp,etiio S'Ílm~Uter do t exto romruno : A 1.idtJon'~a11 11·eri<m perpetuo si-
militer ji1dicatan111n vim Zegis obsti nere debet. Mas, apo1a do como t em sido pelo• 
comp,,tentes, cons1Hue-se solido ponto de partida pará ruturas d ecisões em t.~,., 

grave emergiencia judida.riia. M. S. Df!r&ito, vQ·l. 
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Vejamos o que diz a ·lei .que rege a €1SIPecLe. 
•Constituição, art. 80 : 0ccJ'oder-se-ha declarar em estado de .sitio qua!1quer p•arte 

do territorio da Umião, su.spende.ndo ·ahi as garanl!ias <JOns·titucionaes por tempn 
determinado, •qu.amdo a seguranç-a da (Riepub.Jica o ex.~gir, em <Ja:so de aggressão ex-
trangeira, ou -commoção i01testina. 

§ 1. 0 Não se achar.do -reunido o 1Congres so e correndo a patria 1mmlnente pe-
J1go, ·exercerá es-sa attrfüuição •O 1Poder Exe cutivo Fed·eral. -

§ •2. 0 Este, porém, durilllt<i o ·estado ·de siUo, res1tringlr-se-ha, ,nas med.idas ge 
repressão <Contra as ipessoas (-011tre outras) : 

11° lâ detenção em Jogar Jlão destinado aos réos de crimes .cornmuns; 
2°· dester.ro para -outros sítios do t errttorio 01-acional. 
O P ·odeT unl<Jo compete1\1(.e para conhecer des ses BJctos .é o •Congres·so. 
No § 3° do oeit!lldo artigo se 1dlZ: '«Logo •que se r e'UJ!l•lr o .con.gresso, o 1Presid€Ilto 

<la :Republica '1'he relatará, mcitdvando-as, a s medidas de •exceipção que h-0uverer~ 

si<lo tomadas.» 
Ora, sudeitoo os 13/ctos do Executivo, aillás autoriza-O.os -express·amente em lei. 

como vimos, á alçada do 1Supremo Trihuna! Federal, .e podendo -este dP.sfazcr a~ 

-medidas <lo Executivo, para que taes aic!tos "'Seriam levados ao conhecimento d\l·3 
legislad.ores? ..A jurlsdicção estaria 1prev.enida; -e o Congres•so, em p-resenl(a ae 
um acto ir.remediavel de imc&>culaveis •Conseq1uencias. 

!Desde então, d!ar-s·e~hia o seguiU'lte : no caso de uma -commoçãio q ue ,puzesse 
em risco a sorte da Republk.a, o. poder res ;:>orusaveu pela o·rd•em e pela permamm.-
oia das tnstituições .ficarj.a cleBarmado e dependente de um outro, a .quem a lei 
não confiou s!mi1l:iante missão, 

lsto nos 1par ece apenrus lnsuslt-entavel. 
Mias ha alguma outra disr·osição constitudoml.l que, mesmo remotament, , 

;possa autorizar a intezwenção do jud!.ciario em caso identf.c•o·? 
Nã.o ha, ·pod·emos resolutamente affirmal-o. 
As attribuições conferidas ao !Supremo Tribunal F ed·eral estão .estabe-lecidas 

no a1."t. 69, ns. 1 a, b, e, d, e, 2i e 3 § 1°, ia, b. 
lEl' a r egra de jul.gar ou a1PpJ.icar do § 2°. 
Não ha um1t só disposição, ·entre todas .essas que determinam •e marcam ~s 

limites da compe tenC'i1a do 1Supiremo Tribunal, que ·se r efira ou ipos.sa ·ser applicavel 
ao caso de que se occupou es~a v·eneranda con;:>oração_ 

Mas o habea1J-corpw1, er,sa garaJDtla lat!s·sima de todas as li'berda:des? ! .O ha,. 
beas-corpus está sujeito â qusstão de -competencia, a]êm de lhe f!l!ltar o elemento 
essenci&l e ·intr.inseco da i.rregujari-dade do acto 1pelo Governo ·p-rat!cado. 

'Pód·e dizer muito em ifavo·r de a:lguns desterraidos e .não ha quem d-eixe de 
lastimar a de&gr.aça que os ;f.eriu; mas a questão é da J.ei, do ·direito, e dos alt.i ~ 

interesses nacio·naes e das garantias· -effi:cazes e siêoriW! das instituições republi-
canas. 

O v·enerando -Su;>remo TrHgi.nal tFederal, U'láo ha a menor duvida, oollocfJu--~1' 

na .sua elevada ·posição, manteví' o di•reito •e a lei, e r esgua,rd·ou--se de um con!l!c'lo 
cego em que o Ex1ecutivo neTD podia, nem devia cJeder. 

IHa a questão d•as immunidBJd·es .parlame·ntares, questão meliindrosa, mas que 
inão obsta lá 1iolução regai do ~Jro.blema, daida ;pelos provedlos magistrados. 

A ihypothese d·a d eportaçãp de um 1Congl'esso inteiro não .cabe nas regru 
no.rmaes de um systema, oê pu.r.imente revo•luc!oinar!a. Oontêm esse 1aeto só um NI· 

curso·, que não [lôde estar na 1-ei, nem 1p·rectsa <lella: - é o insurgimento armado 
da sober1mia n!l!clonal. 

A Constltulçã.o occupa-ee, ~nesm.o n-0 caso das imimuni·d1ades, dos crimes eom-
muns, e não d.as •comm.oções r~volucio01ariais, que exigem· medidas ext:raordina-
r1as d-e p1re'!'enção, independen~&s do juizo dos trlbunaes. 

:A,pplicada doe outro modo a odispos·ição ·do art. 20 da noJlsa 1Ca-rta, o :Ell'ecutivo 
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fica.ri.a impedido de agir efficazmente no interesse das instituições e da o·rdem 
desde que se encontrassem comi)}romettidus em um movimento :político Npresentain· 
tes da nação. As immunidades dos representantes do .povo .podem ir ao J>Onto de 
deixar:1hes a liberdade de destruirem o ,p·ropr!o systema que nos representamr 
o aibsurdo é 1palmar. 

Mas, ins!rn1a-se, por esse modo de proceder, o Exe·cutivo não dispõe menos 
das ma ioria.s pa.rlam€'Iltares . . T endo E'fIJ custodia uu desterrando representantes da 
nação, está em suas mãios fal·sear o s!ncero julgamento de todos o.s Congr.essos. 
Tusa racti<ca d·e subtracções parciaes só podia s•er itentada em presença de um.-. 

nação de b/lialV&ls ou por um .governo de menteca.ptos. 
Mas, para QJUe entrar.mos l!llliS regiões ·abstraictas, ·quando esta-mos em presença 

ô.e factos? Sejam 1quaes forem os recursos da rhetor!.ca, niinguem poder·~ contestar 
o facto •sedicioso em que os desterrados sé acha'!ll jmpHcados. 

Em uma palavra, só ha .um poder competente para conhecer do acto do Exe-
cutivo: ê o ·Oongresso. 

ARISTIDES LOBO . 





ESTADO DE SITIO 

lmmun idades parlamentares (*) 

Contra o movimento sed!cl·oso da noite de 10 nesta tCru;:>ltal, o Poder Ex.,._ 
cut:vo proc-edeu com a mesma -energia com que aigoia o 1S•r. Carlos Pellegr'..nl n :l> 
Republic a Ar,genttna, contra a r evolução aip:prurelhada pela iUmião Cívica R &dicaJ, 
da qual ·são ·chefes os 1Srs . Irigoyen e Ailem. ·Como a lli, pela pri-são de 1Senadores e 
Deputa dos, podia entre nós levantar-se a questão de ;nmrnnidades parlamenotares, 
que são conf eridas aos membros do :Poder Legislwt~v-0, a;peza.r da d ecretaçã o d-0• 
estado de &!tio. E ·ssa questão não fo! aigitada entre nós; ,pelos 1Senadores -e D epu-
tados, l]J<~e sos n.os arsenaes e nos 'vaisas de guerra, ninguem impetrou do Poder .Tr. ' 
dicia rio uma ord-em de habeas-corpus. 

A questão, porém, fo1 levantada na R epwhli'ca Argentina. Em 1'1wor dns .Sra.-
Alem, Molina, !Leguizamon e outros, n\.embros do Poder Legislatlv-0, foi lm:::-etra-
a.a uma ordem de habeas-corvus "'º Juiz Tedtn por um i1Iustre advoga,do, o D r .. 
Pascua l B emc-0chea. O Juiz -0f.fici-0u ao Chef.e e ao Command;mte do Argentina. 
onde esta va m os ;presos, para informarem sobra ais prisões. O Dr. DJnovan, Chef 4' 
de Pol.icia, e o Gommandanta do vaso de guerra recusaram-se a prestar as i-n-!or 
mações p edtdrus, fundando-se na d·ecretação do estado de sitl-0; em vi.rtud e do, 
qual as :prisões foram effectuadas 1pelo J'residente da ·r.iepublÍCa . Recusadas esslll'· 
:nrormações, o Dr. T-edin iprocc.ssou o habcas-carpws, conce d·eu a ordem de soltura e 
ex.pediu-a diorectamente ao ·Chefe do JDstado ,por intermeMo do Ml.n:i&tro da Guerra,. 
o G~neral ·La;v.alle, fundam eDtando a sentença -em um J<o:ngo arrazoado. 

O Chefe do E sta<:I-o negou oomprimento ~ eientença judicial. Essa ' recu~a t-0il 
motiva da em um longo 01'fici-0 ao Juiz Tedin, que não pód.e deixar de Rer l!dt> 
ent1'e nós com gran.d·e interesse. 

E' :este o orfioio d-0 Gene,ra! Ntcolwu Davalle: 
«7 de abr.il de 1892 - Sr. Juiz de •Secção f ).r. D. Virgmo M. T edin. - R<'-

cebl e apresentei ao .Sr. P;re-sid·ente d a Re-publica o vosso offlcio ·de •5 do -co·rrent.c, 
ao qual acom;->an>hava uma carta f.echada dirigida ao .Commairuiante da corvetd/ 
La Argonbima e a cópia de uma s entença pela qual o·vdenaes que os Drs. D . L ean-
dro N. Alem e D. 'Victo~ M. Molina, presos 1por -0rdem do Pretildente da Rep»-
blica , sej am immediatamente po.stos em liberda de . 

O Sr. P ·1·es idente encarrega -me de d eclarar-v-0s em respoota, que a d ita sen-
tença nã-0 pód·e ser cumpri da, ,porq.ue importa em 'Ua:na invasão de attdbuições poli' 
vossa .parte e 'no desconhecimento das faculdades .constitucionaes ao Presidento> 
da Re.publioca . 

Co.nsid•eran,do a .gmvidad~ e importa nd a d as f rucmldaide.s e prlvlleg:os em d·lli· 
cuss ão, o ,Sr. Presidente ju1:;l":t d ever to1,na r conhedda'S por vós as razões em q11 ... 

se funda a anterior aUirmaçã-ú . 
.Q ·est a.do de sit10, importa, segund-0 o art. 23 da ·Con1stituição Nacional, _ n• 

sus;:-ensão de itodas .aa garantias e •entre ellas muito especialmen·te o t\ecurso d f. 
hiabeas-corpu.~. N enhum juiz, .pôde, p-0rtanto, d'Ul'llnte o estado de sitfo fazer se-
gutr os t ramites lcgaes um recurs o de habeas-corpus em .favor d:e individuos pre-

( •) Do
1 
D1treit~, vol. 
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xior or<lem do !Presidente da Re;;:>uiblka, sem desconhecer as ;Usposições terminantB'l 
da Constituição ·e sem desacatar a autorid·a·de que oella lhe .concede. 

O facto de ser·em os presos m·embros do Congresso Nacion·al, ·em nada afre<:ita 
as .faculdades do Sr. Presidente ·da Republica, v!.sto que a Constituição, declarandJ 
suspensas todas :xs garantiae e dan·do ampfa facmJ.dade ao Pres:dente .. prura pren-
der a •quem quer que seja, não fez ex;ceipção al.guma •em favor dos membros· do 
Congresso. No art. 23 acham-se expressamente determinados os un1·oos limites que 
lh>e são impostos. E' sabicl-o que as gar antias concedidas pela OonstUtuição §.s 
CamarSJs do •Congresso são t'f<ta·belecidas no sentido de garantir o exe1'cklo de 
suas funcções como IPod·er Publico, G como priviI-egios .p·essoaes, em beneficio pae-
ticula.r dos seus membro.s . 

. Portanto, é evidente que não podem ellas ser invocadas pelos membros do 
Congresso para garanür a sua impunidad.e quan<lo c·on.spiram contra as auto.tida-
des constituidas, isto é, contra o pr~rio Congresso, cujo ·po:ivilegio invúcam. 

Si tal .priviJ.eg.io de impuni·dadP. fos·s•e admittrdo, resultaria que a garant ia 
concedida ·;;>·ela :Co.nsUtulção para mante·r a tntegridll'de do .Poder Legis.Jativo ser-
viria para facilitar a •sua quéda, burlando a acção prevenbva do E'.X'ecutivo, aruto-
rizada -e ordena:cla pela p.roPTia .Constituição e torna:;.do illuso·l'ias e inuteis as 
facu1dades do estado de sitio, sempre que uma cons:;>iração c.antra a paz '!}ublica e 
as autoridades legaes f.osse iniciSJd·a e dirigida ,por um membro do Congresso. 

Esta doutrina apoia-.se n't jur!sprude ncta d.e quatro seculos entre os p<YVoq 
que crearam <i p'l'iv.llegio parlamerut.ar e que nos servem de modelo e -O.e e'.X'emplo 
no exercido e na pratica das instituições Hvres, o que julgo opportuno declarar-
vos, sem querer offender o vosso melindre. 

J·á no füa 17 de ago.s-to df 1641 a Oamara dos Oommuns na Inglaterra de-
clrurou: «·Que •nen-hu·m privilegfo pód·e ·s·er inv.acado em caso de conct'licto entre iT',-
dividu'<>s ,partiJculares ou em casq que oomairometta a pa.'1 dlo reino e que o privHegio 
parlamentar ·é garantiodo com o, fim de servir á Republica ( Oommonweafth), não 
potiando ser wsado em ,prejuízo da Repu.b.Ji<:a.» 

Em 14 .a.e abril de 1697 foi' tomada uma '!'esolução p·eia qual: «nenhum mem-
bro <ia e.amara gozm dle priAJlLBf,fVo em caso t:ie tp,e.1'twrbaç~ da paz». 

Em 27 de nôvembro de 1'793 (ca,s0 de Wil'ke ) as durus ·Camaras deci·diram 
contra a ü.Plnião da CõrtE> de jµr.!sdicção commum (1Clorm.mon Pleas). «que os .pri-
vi!egioa do ipao:lamen,to nã.Q se entem.·d;im aü caso d.a publicação de l ibellos sed1-
ciosos e nã.o pod;im deter a acqão das leis contra ··um delicto tão 'Perigos·O» . 

·Ch egando a épocas mais modernas, temos o caso do celebre .Jor.d üockTane, 
que, preso ~or ccmSJ;:>iração no anino de 1815, inv.acou as suas immunidades par-
lamentares . 

1Submettldo o caso á commissão de priv!J.egi·os da Ca:mara, esta resolveu qu..i 
elles não haviam sido violados . 

Podem ser lembrados, além disto, ·o caso de Whally (21 de janeiro de 187-!) 
•', ,finalmente, o de Gray (17 de ag·osto d;i 18714). Neste 'ultimo, a doutrina q·•1.; 
exipon'ho foi admittida pelo Sr, IGla.dstone, que sustentou estar esta pratica de 
aocõrd.a com as precedentes. 

Essas ,pratiooas do parlamellto !nglez fo,ram, como to.d.as as outras, incorpo-
radas na Constituição dos Estados Unidos ; sendo notavel que vos t enhais esque-
cido disso, quando baseaste; ªil d.autrinas da .sentença nos tl'atadas not>te-ame-
ricanos, porqu•e touos elles sustentam uniforunemente o que acabo de eJOpô·r: não 
podendo •ser de outro modo, dE1sde qu;i a Coll!stltuicão dos Esta;dos .Un1d·Os es1ta· 
belece que a immTinidade parlamentar não póde ser ln'vocada nos casos ·de traição 
ou de perturbação da paz pub/li.ca_ 

Af3 citações d·e Cooley e d;i Stocy, que faz a vossa sentença, são truncadas e 
erradamente trad'.llz>d·as ou rderem-se a circumstancias o,rdtnarlas e não a.o ca,so 
de susipensão do habea8·COrpu8. 
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No inddente sobre a pnsa:o do Deputado VaHamdigan, em 4 de maio :'!·e 
1863, que provocou uma <:alorosa Mscru;são, na qual tomaram parte 0 Pr.esidente 
Linoo1lll e o <:eJ.ebre Go'Verna:dor 1seY'mur, d 'El'iNova-York, e na qual o venerando Ju!z 
das C'ôrtes do distri-Oto, Leavett, r·ejeitou ·O recurso de habllas-corpus, nem sique1 
·invocou-se a immunida:d·e parlamentar, ficando russim d·emonstrado que a este re;;-
pelto mão ha divergencias de o,p!niões nos Estados Un1dos. 

E' igua:lmerut.e equivoca a ci~ação da Constituição d·<i Cih!le, porquanto e!la 
nã.o diz em p.a:rte alguma · d·e seu texto, como o affirma .a sentença, qu., durante 
lo esta:do de sitio fica suspenso o imperio da .Constituição. IP.elo contrari·o, essa 
CoM.tituiçAo determina minuc;·osamente o .alcam.cie e 0 effeHo do estado de sitio, 
restringindo as faculdades c<'b Presidente d.a Rep'llbJi.oa. 

Jlâ. que vos ref·eristes a essa .Corustltuição, ,;;>eço perm.issão para trans.crev2r 
um de seus· arti-gos, o qual tem grande impo.rtancia, v.isto que r esolv-e dous rpontos 
sobre os •quaes o ·cri1eri-0 da sentença acha-se comp1eta:mente tra:nsviadn. 

O art. 152 dessa Constituição diz, no final: {(AS médidàs tomadas pelo Poúer 
Executivo em virtud·e ·c'Lo estad-0 d·e sitio, terão apenas a d·uração deste, sem que 

i[l'Or ellas possam ser violada~ as gc111anUa111 conS1Mtuciona·es concied-idas (/l()S S'ena-
dJores e Detputados. » 

·Estas ultimas ,palavra.s J>r·ovam: 1°, que· os privHegios parlamentares sã.o g11 
rantias .constitucionaes, o que d•esconhece a ·s'entença no •seu 5° considera-ncio; P. 

2° que, para que a s·uspensão das garantirus niLo compr·ehenda a da s immunid-a d ~s 
dos m·ernbros do Congresso, é neces-sario que a Constit·uição o d·eclar·e expres-
samente. 

A vossa ~·entença, a ins-inuar que esta faculdade d-0 Po·der Executivo, exercida 
na latitud·e que delxo expos ta, ·pôde 1'r atê rpa.r.alyisar a a.cção do Poder Legislativ·l, 
esqu·ece-s•e d.e .que, em "Presença das ICam.aras r eunidas, ·só :pôde o Pr.es dente de-
cretar o estado de S·~t!o ·com a sua au'l-0rlzaçoo, visto .que ·é wna attribuiçã.o pri-
vativa do Cong;resso (art. ·67 . in<:. 26) _ 

•Si o q·ue a sentença q'lliz dizer é que o Presidente, abusando dessa :tacul-
dade, ,poderia decretar o esta.a.o d·e sitio, prendendo a mai-0ria dos membros dv 
ICongress·o, ·para impedir a sua ·reun.iã-0 ou a ,g·ua acção, pod•ercse-hia r·esponder que 
esse 0caso Importar.ia em uma situação ,f.rancamente rev·oluci-0111•arla, na qual te11iam 
desapparecid·o a .Constituj.çã.o ·e as .suas gara•ntia-s, só imperando "' v\ole~<-ia . 

S.i aos funcC:onarios publlcos não 'se dev·esse conceder <:ertas faculdades, com 
receio de que abusem d·ellas, em prejuizo dos outros .p-0deres, ter-se-.hia de su~pri
m!l-11Js todas, !!Ilclusiv·e a dos juizes, p-0rque existiria o perig-0 (!e que, d·ominad-0s 
por um temperamento a1paixonado, puzessem estes a sua autoridad•e ao serviço da:. 
~acções polfticas e dlctassem s·antenças que .ccmoorrer!am .para facilitar ou alen-
tar movimentos anaroh!oos. 

V.ejo-me -0briga;d-0 a dis·ci;.1t.ir prlnc!plos el>ementares, ,por.que no momento em 
que :ha tend·en.c!a para a su-Ove·11sã.o e em que a ,paixão poli.t!ca tudo invade, é 
necessar.i-0 est aibelecer as V'e•rdadeiras doutrinas, oom toda a clareza, para evitai 
que a -01;:-!niã-O s·e transvie e ·conful!lda -Os dtctames da justiça .com o~ ab~sos da 
paixã.o. 

ü recurso de hla-beas-corpus :foi crerudo com o fim de evitar •que um cidadão 
pudesse ser privad·o de su•a .Jiberda.de. 

A jurisdicção dos juizes oi·estes recu:nsoo só oonsi,ste, segund-0 a juri~prudenc!a 

un!v·ersal, em invesUgar a -0rigem da ord·ern de ,pr!sã.o, com o fim de dar oridem 
de soltura, oaso o C-On&t.ran,g.!men1o pr-0ceda ·de a·utorldade que não t enha compe-
tencia •PF!l- -0roenal-o _ 

T·endo -0 Sr. Pr·esLd·ente da 1Republfoa autorida.de para r>render, durante o 
es·tado <le sitio, e sendo -0 exerdcio desta fa·cul·d·ad·e rpuramente d.iscrecionario, a 
Justiça dev-ia abster-se d1e intervir, vi•s·to estar inf-0rmada de que o p reso a cha-
via.-se lí ordem do Presidente d:a IRepul>l!ca. No ·caso de .ba'Ver o ;Sr. Preslden•te, 40 
exercicio de ·sua·s attr!buições, chega,do a f-erir os privilegi-0s parlam.entares, não 
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caberia, ao Juiz, mas ao Congresso, a compete ncia para a sua defesa e consir-
~ação . 

() füspo sto no titulo IfV do Codigo do Processo Criminal é para as circum~ts. n· 

.cias normaes ém que subs iste a garantia constitucional do habeas-corpus; mas nuG 
para o caso <lo est a·clo de · siti-0, em que está suspenso o ex.eT·Cicio peste r·ecm·.;o 
contra as prisões ordenadas p elo Sr. :Presidente da RepubHca. 

Os nossos proprios precedentes confirm fum o exp os to e acho escusado e·n·1· 
merar os casos em que De;putados e Senadores t êm si.do pre•sos por orclem do 
Pr€flidente sem observação <lo •Congretiso. 

As facul·d ades que o Sr. 1P.resid·en te da Re publica exerce durante o es trudo d<: 
sitio não são nem <lictatoria.es n em despotica·s', como parece ins inuar a sentença, 
mas .fac u ]dad·e.s .constitucionaes, ad.lnittidas e consagradas pela ex·periencia e peln. 
sabedoria das nações, no interesse s ·upremo da paz publica qu e é a garantia fun-
damental das instl tuições e da liberdad·e, que, se alguma vez tiverem il~ desnpp.r-
recer, nun·ca o eerão p elo exercício dessa faculdade, s enão pelo,s excessog da pafxão 
política, que abre as po r tas á an!llrchia entregando a sorte dos povos ao bruta l . 

JUar da força ou do crime . 
O Sr. Presidente, ao dbümder as s uas attribuições constitu cionaes em t<rda 

a sua integrida de, sem admitti~ precedente algum que M enfraqueça, cumpre um dos 
:seus ma:., altos d everes, .;::io1s t aes faculdades fora m conferidas a b<m dos · mais 
elev·a:dos interesses da Republica e de suas ·int ituiçõcs. ' 

O Sr. Pres idente pensa, em honra do Pod er Judiciar ia, pelo qual nutre o 
mais proJundo res peito, que V. S. ao 'd esenvolver suas facu.Jdade:s e contrariar-Ih ~ 

·:a acção, procedeu aáeditamdo cum,prir o seu dever e em tal conceito limito-me 1 
Tefutar as doutrlnas con s>ignadas na sentença que V. S. me ha comnrnnlcado. 

:Saúdo a V. S. com os s~ntimentos da maior consideração.» - Nicolaii L a-
·axz.Ue . 
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HABEAS-CORPUS N. 300 (*) 

1 n;ipetrante o Conselheiro. Ruy Barbosa, em favor do Almirante 
Wande~kolk, Marechal Almeida Barreto e outros. 

SUP1RE1MO '.NUBUNAL F·EDERAL 

1Srs. Juízes d.o Supremo 'T•rLbu·nal F edera.!. ~ Ruy !Bllirbos·a, em virtude 
do direi·to ·que lhe as·seg>ura .o :Óec. n. 848, ét.e 11 d•e <mtubro <le 1890, ar•t. 45, 
vem, iperante o· Supremo Tribunal Fed.eral, impetrar o.i<dem de oobeas-lco1'pus em 
favor c1os cidadãos iUegal1mente ]ilresos e retMIOs elrn constrangimento lllegllil, ou 
ameaçad.os d ·elle, pelo Dec. de 10· do corrente mez, que ·proclamou o esta.ao d~ 

sitio nesta c1d·aid~ . 
.Eis os nomes d·esses cidadãos : 
Sen11ufor Vice-'Alnü!'ante Eduardo Wa n.aenumlk. 
S·enllido·r Marechal J1osé de 'AJmeiidia iBa,rreto. 
Senado1r Dr. Pinhe·~ro Gued€S. 
Senador Coronel J-0ão Soares· Neiva . 
Deputado Tenente~co,ronel Antonio Adoilpho da Fontou.ra Men111a Bwrreto. 
Depuit&do Dr. J ·oão da Matta MlliChaidlo. 
Deputa<lo Dr. J;:>sé Joaquim Sealbra. 
De1pu tllidü 1Co.ronel AJlflr.edo Ernes•to ,J>aoques Ourique. 
Deputado ·Contra-·AJmirante Dy-0nis1o Mivnhães Barreto. 
Dei;utad-0 Domingos Jes·uino de .AiLb11quer.que. 
Depuita<lo 1° Tenenite João da Siiliva Retumba. 
Marechal José Chtrindo de Qu1eiroz. 
Marechal A.ntcmi.o Maria Ooe!Jho. 
C'oronel Anrt:onLo Cair los da Si:lva Pi·raiglbe. 
'L'enente-C.oronel Gr.egorio· · Thaumatu·rgo de Az·evedo. 
Caipitão-Tenente DuaTte Huert: CBaceLJ.ar IPdnto Guedes. 
Major Sebastião Band1e·ira. 
1° Tenente Bento José M!anso Say·ã.o. 
Capitão Anto·nlo Raymundo- Mira.nda de Carvalho. 
Caipitão Felisberto P.iá de Andrade . 
Alferes Ca.rlos \J ansen ·Junior. 
An.to-nio Joaq0uim BandeLra Jun.!-Or. 
J'os:é Joa qudm Ferrei·r·a Juni-01·. 
Eg1as Mo-niz BaDret-0 .ae A!'agão. 
lg1nacio AJ1ves Corrêa Carnei•ro. 
José Cair.Jos do Patrocinio. 
~!acido de Abreu. 
José Carlos PardaJl de Medeiros Mallet. 
O lavo d-0s Guimarães BL!ac. 
!Dr. Dermev·a l da Fonseca. 
lM.anoel Lavrador. 

(•) Do D'i;reito, vol. 58. 
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Dr. Arthur .Fernandes Campos da Paz. 
rOorud,e de Leopohdina • 
.T·osé ·Car,~os d,e CaT>V~lho. 

S1JJbin10 Ig:nl!Jcio Nogueira da Gaan1a. 
Dr·. Olimll!Co Ba,rbosa. 
'Fraincisco Goones :Maichado. 
rDr . F1randsco A111ton1o dle .AJ!meida. 
!Dr. 1F1ra11ic•lsco Po'l'OOlla. 
;J,osé Elysi-0 dos lfüils. 

. ! · 1·~ r.; .. ... ~ ···.~ ! 

1S,rs. J'Uizes do Supremo Trlbunal Federal. - A ôecisão que este
1 

requeri-
mento V'em susdtar de vós é a ·de maior grruvidaide clvica, ã de mai!a ,vasto a.1-
cance moral, que jámais 1pend,eu d,a .:f'Ustiça hrasHeira. ;pl'll'Uvéra a 'Deus .que a 
questão se 1evantasse envoJ'Vi.da 1111a gr,and>eza de uma d-essas reputações que 
~Iluminam o fôro e capti'l'am a admrl!ração ou as ay,mpath1'as da toga, Mias, a1Jn-
da bem .que a evid,enci·a da ,causa, a simlJ)lliddra.<iie, a força, a dignida<le da ffü•a 
ju.s,tiça compensam vant.a;josaime111te a inJierioridade <Io- patro.no. 

Elle obed,ece a4)Emas, S'ell1 o menor interesse (em sua alma e oon.sclen'C!a 
o decla1ra), ª 'ºs mala nobres dJevieres dessa .IJT-0\!1.ssiLo, que, enttetlacadia pelas 
relações mais intimas ao 1sacerd<Jcio da J ,ustiça, impõe ao advogado . a mi.ssão 
da luta pelo dir.ei to contra o poder, em amparo dos ind,efesos. dos proscriptos, 
das victimais da oppressão, tanto mais r eêommendave!s á protecção da lei, quanto 
miais lformidavell fôr o ambi,trio qu.e a·s esma,gue, quanto mala iiensiv;e! Í'.ôr o va· 
zio que a dgnoranda, a CO'V.8Jl1dta de uns, o dJesalenito de ou:tr-0s, a lethairgla 
geral abrirem de redor d,os .perseguidos . Nunca se justificou melhor aquella 
previdencia dos canones do f rocesso jud.iclal, 'que, rpana reivindicação da ll-
bern1ade extorqu1d:a, reconiheC\!m a todo o in.dividU'O consciente e 'caJJaZ o ca-
raot•er id1e procuraid-or nato d\}s O'pp,ressos, comprehend·endo que, 0lll taes casos, 
o mandato decorre d,o intere.\lse social, e que um povo de condição livre deve 
conter em seu sei-o homens dispostos a pU1gn1ar des1interessaAia.mente pela. rootl-
tuição d,o d:ireHo de seu·s seme!ha;ntes, e:x;pondo-se por eHes á.s .p,a.!.xões doa po-
derosos. · 

1No seio d.as nações que lntdividuaHzam, para a civ111zação conteml)oran~a, 

o typo da .liberdade, .po!itica., ou civil, - a lng}atel'ra e os Estados Unidos -, 
a 1pa!a,v.ra rf.orens e foi sempre um •&os orgãos mais eminentes ,do desenvolvimento 
da consci•encia 1po1pular. N enhum povo car,ece müs p,rofun.damente que est e ie 
s·enso jurld•ico, essa qÚa!id•ade SU'.IJrema das iracas livres, cuja expll!mião constl· 
tue o segred·o d.as marav!!Jhaii d.a democrada americana, cuja f.raqueza, entre 
1111ós, ex.pJ.ica a ruina das lnstiitutções d·a monairchla irepresentattva, e cuja de-
ca,denda ,crescente nos vae f!'zerud·o voltair, sob uma adiml11avel consUtuiçã.o té-
publicana, aos terrores que pre'Cipitáram o primeiro reln11.do para o seu occaso 
tene'broso . E ., ao pa~so que o~ mais al1:os esplrttos vêem na educação Jegiallsta, 
no entranhado constiituclona:U~mo dos aaneri1oa,l11Q6, o prlinclpio da vlr!Udadil ln· 
oomparavel daquelle PD'VO, nós, que ~omos buscar no seu exemrp1o as rõrma:. da 
nossa f!econsti<tuição llbef!wl, 1,1klirumo.s o novo reg1men por um eclipse totaJ da 
<'Ons·cienda j1uridica, de que não no.s salvaremos, 'se a Justf.ça da Republica nos 

.não ~fferecer, na or.ganlz,ação e no papel d·este tribunaJ, ·o orgão de reparac!o, 
qu·e s·db a monarchia nos, falts,v.a. 

!EJ' a primeira vez, rSenhores Julzes, ·que esse ar,gll.o tem de funcclonair so-
lemnemente .na mais delhcruda ,e ,na mais s eria das suas !'elações com a 'Villa mo-
·raJI do pa,iz, entre .os dJLr.eito~ ineronee do indivJ•duo e ·OO ge1~p.es vlo1entoo dõ 
poder. Relevae, pois ao Imip~trante a animação da Hnguagem, escutae-o com 
benevolencia, atrave:i: do exte,1so desenvolvimento, a que o assum.pto o obriga. 
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Solb a impressã.o de 1mmedlata responsabll.td•ade, q1le <> 11.ga a essa ConetM:u!çã.o, 
em cuda obra lhe coube uma das partes mais ·pr.epCl!llà:erantes e amplaa, e~re 
sente intensamente o alcance da sentença que ides proferir, na delitneaçã-0 da 
physionomia deste trLbunal, no seu destino hlstorLco para. a consolidação da 
RepubHca Fed•erativa, que, nos Estadlos UnLclX>s, é, sobretud•o, uma vi·ctorl.a do 
Supremo Tribunal iF'ederal; ·e, sentindo-o, o lm:Petraonte não pôde ·encarar s•em 
emoção a sorte deste .requerimento . 

.Ides, cam e!Jfeito, Srs. Juizes, decidir conforme o lado para onde pender· 
des, se ·entramos r ealmente, p·elo pacto de 24 d.e fevereir.o de 1.891, no domin!u 
dle uma Consütu·ição Rep.ublica"na, ou se essa e:xrteri·ortdad·e a.penas mal!cara a 
omnirpotencia da mais dura tyra nnia m11Jitar. Provque, rerulm€'nte, s•e oontra o ar-
bitrio mais gr.osseiro na declaraçã.o .do estado de sirt!o •f6ra das condições es· 
tabelecid.as p~la carta f.edJer.al não ha, eni lfavo.r dlos cldrudã<>s 1llrui;>ellad·os, o cor-
reotivo da vossa Justiça, que dev•e ter o seu padrão, como tem a sua ascenden. 
cia m-0ral . na ju.stiça americana, e se os effei tos das medidas a .e excepção adap-
tadas d ur.ante a suspensão das garanti0as constituc'ionaes se .extendem alem d·os 
teruno •leiloa, então o paiz está virtua.lme:rute conv.ertldro numa praça de .guerra, a 
Hbeirdade, .para -0s cidadãos brasileiros, não fica sendo mais que urna esmola 
precaria da foTça, e -a r .evolução d e H de novembro, mãi d·as novas ins•tituições, 
mã! dJes•te trfüu.nal, não t erá. s.ervi.do s!não de transferir pa·ra noo o ·capttv·elro, 
de qu.e em 13 de mui.o emancipámos os es·cravos·. Aquelles .que .trabalharam pe:a 
redempção destes , experimentaram multas •vezes em si m€ISIIIlos, pela acção da 
sy;mpathia e da se>lidaried rude humana, a ver.gonha do avil tamento de seus i.r-
mãos ; e é so·b im;pTessão bem semelhante qu.e se aochaom os libertadores de hon-
tem, ao v-0ltar os olhos para si proprios, diante das medM.as estupendas que 
acrubam d·e .ferir-noo, dos .preced·entes calamitosos, que eJ.1.a:s geram, das theo-
·rias inau.dirtas, em que eUas se a;po·la m. A dl1f.f.erença entre o homem Uvre e o 
escravo está simpilesmen•te na diot\lle!'ença entre a sujeiçã·o á lei e a sujeição ao 
arbi·tri·o, e a submissão dia socledaid·e cLV'il á p0repotencia mHitar nã·o se dl.stin· 
gue senão accidentalmente da submissão do negro á vontade do bra.nco. 

IPara apreciar &s circumstancias deste mod·o, não é necessi!trio sY·mprutihls11;r 
com os factos, a que com -0 estaJdo de sitio se pretenrdeu pôr cobro. Ni.nguem 
esta. mais longe de t aes incLi·nações do que o Impetrante, di's tanciado, pela mals 
profunda separação pessoa•! e po.J>iüca, de m·uictas ·das prlncipaes victimas da 
medida, inimigo irreconciliavel de todo movimento ext1•a-legal na po1itica re-
pub-li·cana. Mas, da reprovação que a desordem naturalm ente inspira aos es-
pLrttos ·CO·ns·ervado·res, não se s·egue, par·a eHes, a obrigaç·ão d;e a;creditar sem 
pr·ovas na crimi·naUdad.e ir•rog.ada pelo Governo ao.s ·cidadãos que e lle ind\.gi t a . 
O ·P.odJer E:ioecuti-vo não ju.l.ga, nem condemna. · E' parte quere.Jlanrte, quando 
mu-ito, p.e11ante a justiça crlmi.nal. Em .materla poiJ.ltka, de mais a mais, as 
suas denunciações são sempre suspeitas. Nenhuma autoridade lhe assiste para 
qualificar d•e máos cidad·ãos os q ue a. sua policia, falli vel 8 apaixona{1a, aponta 
como criminosos porque criminosos, num paiz livre. são unicamente os con-
vencid-0s p.ela Justiça. E só uma socieda.de sem moral. infü.gna de possuir trl· 
bunaes, seria capaz de ref·erendar esses juizos incompetentes da precipitação 
admini.strativa. O Impetrante, porta,_nto, Senhor.es .Juizes, :flalta·ria a o reisipe itn, 
que de'.'e á sua rp.ropria consci-encia, á dos seus conéidadãos e á. vossa, se nã-o 
consMerasse inquestionaY'el a favor dos seus cliente~ no sanctuar'o supremo da 
lei, a Pl'esumpção de i·nn<YC'encia, de ·cuja perda não é arbitro o Po.d er Exe-
cutivo, e a que t em direito inaliena'Vel todo individuo contra quem a Justiça, de 
que s6 os tribunaes são i'nterpretes, ainda não se pronunciou . 

'No chaos d!e her.esia:s moraes, a cu\ja propagação estamos assi'!;'.ii!lldo, não 
estranhareis que o Lrnpetrante sinta a necessida;de de es·tabe\ecer estas .prelimi-
nares de evidencia rulil.mentar; po~s a iniqu.tda'de .contra a qual se vos pede ri'-

/ 
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m.edio assenta exactRJmen<te na diss0lução dos elemerntos da verdade consUtu-
cio'Ilal e elos axiomas mais triviaes. da ordem juridica nos paizes civilizaào.s. 

Senhores Ju.i-zes, os ciodafüLo& por quem se vos solicita habe<uJ-C'orpus, dis-
tri.buem-se em tr.es categorias cuja situação carece ser di-scriminadamente exa-
m1na·da: 

I. .Os presos antes de aberto .o estado de sit\.o ; 
II. Os considera,füis como incUJrsos· em '.Prisão pela declaração ofificial que 

enocevrou o estad-0 de sitio; 
'III. Os . ~r!lsos dUTantc o estrudo de sitio. 

I 

PR!ESOS ANTEJS DO ESTAIDO DE SITIO 

Neste cas0 se aicham os cidadãe>s : 
De;putado Dr. José Joa<quim S'eabra. 
De·putado Coronel Menna Barreto, 
Dr. Campos da Paz. 
•Dr, Climaco Barbos·a . 
José Carlos Pardal de Medeiros Mallet. 
üuavo dos .Guimarães Bi.lac. 
tManoel 1La:v•rador. 
:Severiano Ro·dri-gues da Fonseca. 
José Elysio dos ·Reis. 1 
Jos·é J•oaquim F·errei·ra J uni·or . 
Constanüno de Oliveira . 
PoUJcO bastará para evidendar a illegalida:d•e do constrangimento que sof· 

fr.e<m esses ·cidadãos. 
A prisão clelles, annunciad.a como facto da v espera cm toda a imprensa do 

dia 1 1, effectuou-se, po·;s, no anterior. 
Nessa manhã to.a.as as folhas da Capltü.l. ignoravam a promulgação do De· 

ereto, que a penas ap•parecia no Diario OffüJ.iaZ. 
Vera.ad·e seja que a sua data ostensiva o dá como fi•1'maido no dia 10. Ma~, 

as cir.cumffiaincias contrari~m concludentemen·te essa atifürmativa. Em primei.ro 
J.o gar, a imprensa mais ins,uspeita, como ·O Jorna./ elo Commeroio, na sua gaze-
t ilha d·e 12 <le abril (doe. n. 1), r e.fere .que o Decreto «fOi "'"'ign ndo hon.trm<· 
ãs qiiatro horC1JS e 111-ei.a ela manhã!. n D ep011s, se o Decreto datasse reaQmente de 
10, o termo da duração do estado de sitio estari·a findn JlO dia 1 3, pelo simple.!' 
decurso do tempo aprazado; enf.r.etanto· que a. sua suspensão, ordenada pelo 
Governo nesse dia, em boletins ·eS'P'ecüa·e,, se .aá ·como antecipação daquelle tec-
mo, ,gen erosamente r eso"v ida., não por haver acabndo o tempo, mas por tereDl 
cwessado os moti:vos que determinar3Jm o a;cto.n (doe . n. 2 . ) 

_,\1ém de.-sa, encerra o Decreto deola;ra·torio outra irregularidade eressa 
con'tra as disposições que· r egem o assumpto, no tocante a esta face a.a ques-
tão. A Constituição da RepubJica (art. 80) estaitu io que a sus1pens·ão de ga-
r antias con.~titudonaes não se poderá d.ecretar, sinão· cc.po.r tempo determina-
do.n A fixação prévi.a do tempo é, por consequencia , r equi'sito substancial do es-
twdo de sitio. A ausencia dC13se requisito determina, pois, a inva1idade da medida e 
a insubsistenci'a dos aetos praticados á sua sombra. Ora, o Governo contraveio 
a essa condição, esti.pulando em setenta e duas horas a duração do estaJdo ile 
sitio, mas ab>st=<i·O-se dJe in.clioai· ei hora eni qwe elleis cle11m~<im começar a cor-
1-er. 1Si se tra tasse de diqs, estaria su'bentendi·da, Pela promulgação, a datll. 
em que eliles se principiariam a contar. .Ma:s, Hmi•tando·se .por ·horas o tempo 
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assi.g0nalado, não ha. meio de precisar quando começara,m eJ.las a decorrer. Ora, 
em materia d1e direito e espeda1m·ente em materi·a de attribuições pessoaes, 
subord 'nadas á cla usuÍa de tempo, a di:ffer ença não é mais ou menos illegal, 
ma:is ou menos vrciadora, por . s er de horas, ou dias. Alguns m inutos b astam 
pwra consu•mar iIJJfinidwde de , .prisões arlYitrarlas, contra as quaes haveria a d•e-
fesa irrecusa vell da e:ictemporaneidade veri'fi'cada, se o acto official não dei-
xasse capciosamente no indefünido· um ·el·em ento d•e valida.de processual, que 
•a let exige se defiona rigorosamente . 

F eHzom en-te, g.r aças a uma regra g·eral de direito, q.ue n·ão póde soffrer ex -
cepção ao belprazer d•a a·u-torlda:de, f·acil é determi01ar o t empo inicial do est a do 
de sitio, sinão qua nto il.s h oras, ao menos quanto ao dia . Os aotos do Pod er 
Leg~sl ativo , ou do Executivo, que crêam, extinguem, ou s uspende1n obrigações 
ou direitos, para os cidadãos, especi-a·l'mente em m a t eria penal, não t êm ew~s ten

cia legal, senão do momento cL(IJ si~a 1nib·lioaçã.o em <&!ante . 
iLogo, o D ecreto em -questão. não podia ter vigor juri·dico, senão a contar do 

momento da sua promulg•ação, isto· é, da m anhã de 11, em que o D'iari;o OfRoia; 
o estampou. 

Portanto, as p r !sões do d-ia, ou da noite de 1'0, antecipa·damente ef<fer.tu a -
das é. somhra do estwdo de si•tio, a ind•a não prom.u•lgado, são d e sua origem 
nul'.as e insubslsten tes . Ind ubitavelment e, pois , e l·las cil.em na previsão do 
pacto federal , a rt. 72 § 22, que as<;egurtt o h a beas-cor"Q1'1l8 «sempre que 0 indivi-
duo so•f.frer viol.encla, o.u coacção, por i!leg0alidade ou ·a.huso d·e .poder.» 

<Nes·te caso se ach am a'nda, parUcuua rmen1e, os que, como o Dr . José Joa-
quim Seabra, pro t egidos por immunidwdes cons tit ucionaes , como membros do 
Congr.esso , nã00 · podüi,m ca.hir so·b a acção do Executivo , a n ã o ser pela sus-
pensão de garantias, e estrictamen•te n o es•paço de éLuraç.ão d el la . 

O Poder .E xecutivo, no ·seu Decr eto, r econ·hece q•ue esses cidadãos «gozam 
de lmmunidwdes por lf>i p'l'esoripiaisll ; phrase que, n a ori'ginali'da d e da sua r~· 

dunda.nci a , p a r ece querer dizer leis l e[!is ladlas, a não si.g.n-ificar leis inCYLtrsas ej» 
ZJ'f'escri1J.ção, desusadas ou obsoletas, - o qu e, n a quelle documento, seria um 
tTiste, ' mas .po·wentu na. Justo, epiJg.ramma á C'onstit.uiçã,o repulb!k a·na. C'on>,'> 
quer q ue lhe caiba, porém, o epithcto dJe 1n·escriv·ta;, a Lei ccmsti•tucion.a l d !s-
põe, .no art . 20, que: «Os 'Deputados e Sen;i,dores , desde q.ue t iver em recebido 
füp.loma, ató n d1ra eleição, não poderão ser presos, n em processa dos criminal - , 
mente, ·Sem prévi'a licença de sua Camara, sa~vo caso de fl'ag rancia em crime 
!na-fiança vel. » 

·E se o Presid•ente da Repu0b1ica m esmo, no D ecr eto ele que se trata, C(}n -
fessa necessaria a dec retação do .est a do d.e sitio pa rn prisão de memb ros do 
Co.ngre<;.so Naci'ona l, claro est·é. que, p elas suas propr ias palavras, deixa com-
pr ovaida a Hlegal0i-da.de do acto , que os det eve a n'tes de vcrifi:ca da essa con-
dição. 

Nem se diga que a verificação posterior d ella sanou a irregular idade pro-
veniente da sua omissão anterior. Se o D epwtwdo ou o Sen•ad,or, 'no momento 
da .pris·ão, estava n a plenitude de gozo das suas immunltla cl es le

0

gaes, o ' a~to do 
Governo, pren dendo-os, i mporta o crime d·e aJbuso de poder; e um crim,e não 
póde crear d ir·eitos, não pôde gera.r consequendas legaes, a fa\' or do seu ageTI"úe 
contra as suas vict'imas . 

O Dicvl'iO Of'ficiaZ de 11 do corrente (doe. n . ) U:nnuhciou que o T enente -
Coronel A;dol.pno da Fo·11<toura IMen·na Barreto fõra preso, nas primein\s horas 
da noite ele 10 , «em flagrante crime 'cne secUçcfo. » Ora, o ·Coronel Menna Barreto 
é Deputado ao Congresso Naciona•l. .S u a prisão r eaHzou-Ee, conforme a folha 
offidal, qu.a·ndo o Chefe <lo Eetado chegava da sua residencia partic ular, n a 
Piedade, em caminho para o palaJcetie Ita m a raty. Não tinha, <portRn to, o Go-
venno firmado. a inda o Decreto d e declaração do est a do de sitio, que só se cle -
loiberou e assignou, d epo•is que o Ch efe do Estado ·chegou é. residencia o1iflcial , 



- 364-

e conferenciou com os seus ministros, pela madrugaida do dia seguinite. O De-
creto, poi.s, ainda não ;;xistia, siquer, no gabinete vres>id·encial. Ai3 garantins 
não se achavam suspen·s·as. O •COr(}nel Menna Barreto es tava, assim, no gozo 
rubsoluto dloo seus pri·vilegios constitucionaes, q.ue só autorisariam a prisão «em 
flagrancia de ·crime inafiançavel. » ÜI'a, a sedição, ccquando o fim sedicioso 
não fõr consegui.do», irruporta s'lmp.Jesmente a pena de pr;s·ão cellu-J.ar por tres 
mezes a um anno (Cod. Pen., art. 118), e, pois, nos termos do Cod. Ben,, 
art. 406, é crime dos que ad·mJÍttern fvança. Esse !'epresentant·e da Nação, por-
tanto, preso por crime .aotiançavel, antes do estado de sitio, foi Lllegalmente pre-
so, e est!\. i!leg.almen te detido . 

Em r el•ação aos outros IPaci·entes, o Decreto <l·e 12 d;; abril j!\. nos d eixa 
entrever o pretexto que se ex0plorar!\. contra os Pacientes. 

Esse Decreto assignala mais uma f icção do tumu.1tuario procedimento que 
acaba <le ·conoulca.r a•s ma:i.s r espeitavei·s le is do paiz. O Decr. a.e 10 d·e abri l 
denundava unicamente a hypothese de ccsed'ição». Mas a sed;ção é crime ruflan-
çavel. Os juristas oHiciaes cahiram de.pois em si; e, ccnnvreh endendo que essa 
classi.ficação, nimiamente benigna, deixruva fóra da rêde policial mu'itos dos 
incursos nas desconfianças do Governo, bi,furcou e aggravou a crupHu1aç·ão pe-
nal, no D eor . de •J.2 d·e abril, averbando a d e!inquencia, cumulativa ;; indistin-
ctamente, em sedição e consp-iração. -Go·nspiração parecia melhor; porque, consti-
tuindo culpa i·nafi.ança·vel, aquelles cuja prisão nfüo valesse por anterior ao es-
tado de sitio, val0er1a pela inafiançabiJi.dade do d1eUcto imputado. O cal·culo· é 
transparente, se attentarmos em que ·O·s factos con'hecidos no dia 12 não inno-
vavam absolutamente os conhecidos no dia 10, e não t em, portanto, expHcação 
!eg>iUma essa variação de crtterio jurtdico entre os dous DecretoP, separrudos 
apenas pe:o espaço de quarenta e oito horas. 

Mas esse calculo falha, 1 .graças exactamente !\. ignorancia das leis, re>'e!ada 
no s•eg>undo acto do Go°V'eMfº · O Decr. de 12 d;; abril, com e ffeito, quaHfica 
as ind'rrucções arguidas, affirmando que, cca pretexto d·e manifestação ·de apreço 
ao cidadão que primeiro ·exerc;;u a presidencia da Republica, .praticaram-s;; a·ct··,s 
bem caracteristtcos d 1e conspiração e 8iJ'diçib.o .>l 

!Ora, o qu·e em resumo se sabe pela narração do Diario Offõo.ial, àcerca dos 
acontecimentos dia noite de 10, cuja origem n ão se pocl!er.!\. suspeitar de conni-
vencia n-o del!cto, é que UJil grupo sedicioso pevco·!'reu aJg.umas ruas, dando 
vivas ao M•ar·echal Deodoro, e que das jane!.las da ·casa deste, a}g.umas .pessoas, 
em discursos violentos, excitJ!\.ram e>s mani.festantes a depõr o Marechal Flo-
riano Peixoto. Mas, d.o silencio do orgão do Governo, tão interessado em carre-
gar os fa.ctos, irrecusav·elme11te se deprehende que as palavras incendiarias dos 
oradores não ,per·suadiram o .a,uditorio, e que os prOl!)rios excitrudo1'es da mul-
tidão não levaram por diia·n te o seu intento; pois a versão of;:f\iclal não teria 
calatlo as peripeclas criminosas, subs·equentes aos discursos pro1vocadores, se 
o movimento nã,o tivesse m0;rrMo, antes de pro.duzir consequencias susceptiveis 
doe .pena.lidrude. 

(M;as, se os factos s·ão 1j>penas esses, basta ao Impetrante, para pulv<Jrlzar 
a cap.i•tu lação ·enunciada no 'Pecr. de 12 de abril, transcrever o art. 115 d·o Co-
dtgo P enal, que define o -crime de cons·plração: 

·«iE' crime de conspiração concertarem-se vinte ou mais .pessoa.s, para : 
«§ 1. 0 T en.tar, directamente .e por .fa1ctos, d·estruir a integrid1ade nacional; 
«§ 2.º Tentar, directamep te e por f·aotos, mudar violenta:mente a Constitui-

ção da RepubUca .Federal, ou dos E-stados, ou a JJórma do !Governo por elles es· 
ta·be1ecida ; 

~ ~· 3.º T entar, directamente e por factos, a sape.ração a.e algum EstaJdo da 
União Federa.! ; 

·a§ 4.º Qppôr-se, directam,·ente e por factos, ao Ji.v.re exerdclo das ' attribu!-
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ções con.sti.tucionaes dos Poderes L egis.Jativo, Ex·ecuUV'o e Judiciario F'ed·era1, 
ou dos Estados ; 

1«§ 6.o Op·pôr-.se, d!rectamente e por factos, á reunião d10 Congresso e â 
das Assemblêas Legisl•atlvas dos Esta•dos. » 

Discut ir .porém, os f.actos d·o dia 10 , sobre os quaes o Decr. de 12 tece 
a sua phantasia, para mostrar a disiiaridaide entr·e eJ.l.es e os eLementos legaes 
<]a conspiraoão em presença d-0 arttgo· supr.atranscr~pto, seria duvid!a r da dis-
creção do •S-upremo Trtbunal Fed.eral. ' 

Nessas circumstancias, de uma ar·r·uaça que não transpõz o ciDculo dos 
factos &e ordem policial, ·Onde o menor indicio de que os agitadores, em nu-
mero d'e mais de vinte, urdiram conchavo organizado, .para deMruir a integ·ri-
dade nacioonal? para mudar violentamente .a Oonstituição, pu a sua fõrma de 
Governo? para promov.er a desa,,ggregação -dos Estados? para embaraoa.r a 
reun ião do Congress-0, ou das assembMas l•ocaes? ai ara se ov0pOr directamente 
ao livre exercício dm;; a"ttribuições dos poderes constituciona·es? 

<E' preciso inter<pretar as leis pena,,es, não com o criterio do magistrado, mas 
com as pred'isposições do algoz, para encartar em quwlqu er dessas classilfi.ca-
ções aquel!e episodio, cuja gr~widaJd·e não r·esultou senão do a.pparato ofd'icioal 
desenivoLvlido para eil'Scen a r a repressão, e cujo aspecto n ão o·fferece ao exame 
reflexivo da prova senão elementos fortuitos, desccmnexos, reunidos por coin-
cldencias acci·dentaes , incapazes, emfim, de 0compõ1r a congr.u encia, a solidarie-
drude, o ente j-uri:dico d·e uma conspiração·, com os •ca•r8Jcteres materiaes e mo-
raes que a definem. 

!RJemovida, P·O·is, a. ·hypothese indemonstr.av·el dessa ar.gu!ção, não restam 
nos ·consideramdos preliminares ao Decr. de 1 .2 d·e a bril, senã<J injurias gra-
tuotrus aos penseguidos, aos indefosos, aos amordaçados, r·ecriim.ínações impru-
dentes da paixão pol!Uc·a, a .proposito de . tn.dl.sciipl!na mi>lita,r, caudUhagem, des-
org.anizaçiio dos Estados, anniquiJ,amento da fortuna publica e parti'cular, cada 
uma das .quaies se .pod·eria r et-0rqu·i·r ·COm vant8Jg·em, ,s·e os airesos não se ach assem 
~sbu:lhado·s da d·efüsa, que sõ os crimi·nosos re•cuam aos innocentes, e digres-
sões declamatorias, injusti4'1caveis, pela vlru1en.cia aggressi'll'a da phrase, pela 
impropried·ade jurídica das pro·posições, .pela sua carenci·a ·dJe senso legal, lnso-
Ji.ta 'em documentos de ori.gem tã<J elevaida. 

'Logo, se os Pa,Cll'entes, a.e que se trata, não foram presos durante a sus-
pensão .ae garantias ; se. portanto, a legitimidade da pris'ão, relativa mente a 
elles, cruhe sob as norm11S· ordinarias do processo, e se estas, desap.parecendo a 
hY!Pothese d·e conspiração, r edu·zindo-se .o facto, quando muito, a um movim<mt-0 
sedicioso, nãio autorisam a su1ppressão preventiva dia Uberdade, o constrang!-
ID'ento exercido sobre esses cidadãos· já não se a,poia stquer nos pretextos C-Om 
que swppuz·eram üohonestal-o. 

'0 habeas.<Jot'l)us requerido a :!lavor delles é, por cooseguirnte, uma necee-
s~dade ·irrecusavel d•a Justiça. 

II 

PRISÕES POSTERIORES A' RESTAURAÇÃO DE GARANTIAS 

.Aiqui, S enhores Juizes, ass·ume proporções phantasticas a jurlis,prudencia con-
stituc!orual, inaugurada pelos !l!ctos, ·ele que se vos pede reparação . 

O estado de sitio cessou. Mas, cld!l!dãos que não .podiam - ser pr.esos senã-0 
em virtude delle e durante e1le, con.tinuam a estar sujeitos á prisão pol!Hca., 
isto é, á ca,,çada poUciaJ, atê que o Governo os a,,pprehenda e aferrolhe ! Esta 
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invenção heteróclita, Senhores Juiz;es , nu ma assembléa d~ juriS'consultos, como 
esta, poderia merecer, quando muito, as honras da ironia; porque, em ver-
da,d·e, não ha nobcia de que um tribunal de Justiça tivesse jâimais sido cha· 
m ado a considerar tão d1esmarca>da excentriJci.aacle. Mas, c-0mo em virtude della 
ha cidadãos, ha :Pepr·esentan tes da N ação, ha 1Sena,dores da Republica feTid-0s •lU 
ameaça•dos na sua liberdade e na ·sua vi'dJa, p e1a imposição ou coomninação de 
d esterr-0s homicidas, necessari-0 é encarar sériamente a odiosa extravagail!Cfa e 
r etrac.tal-a juridicamente com os caracteres que a r ecommendam á. vossa seve-
ric1aJd•e. 

O bol•etim o:l'.o!!cial que, no dlia 1'3, declarou sus.p·enso o estado de sitio, es· 
tabeJ.eceu l-0go a reserva de que no gozo dos direitos pol1itiicos e immunid.ades 
const i tucionaes não entrariam os cidadãos qu<i, «Como autor<is, promotores, cum-
J>:ices, ou conniven.tes no crime de c-0nspiração, foram intimliados ou inscripfos 
r~o.~ des·se del!cto» . 

IEm oonsequencla desta doutrina r evolt,ante, qu-e gal'hOlfa com o direito 
cnns titucional , ·e h a ·de immortalizar·-se na lüsto-ria anecdotica da,s ex travagan-
cias dia força, o Alllilirante Ed·uardo Wand•enQwllk, SenaJdJor pe1o Di-stricto Fe-
deral, ;fo! pr•eso, aos 14 deste m ez, no mais pleno gozo de suas lmmun.idades 
cr•ns titu1c1-0naes, e o Bacharel Egas Moniz Barreto de Aragão, a despeito das 
ga i·antias individua·es, que a Constituição e o éodigo lhe asseg u rrum, espera, 
f.orag!do, a garra dos ma,lsins. 

Temos agora, pois·, uma inscripção .a.e ameaçad·os de -carcer e ·e d.esterro, in 
scripção cujas sentenças implaicave's se pr·o•j ecr!:am além do estad-0 de sitio, 
a,té que cada esconderijo entregue a sua victima , cansada ou desan!madJa, pelo 
iso!amento ou pela n a usea . E cada um dos alistados, por aceno da impa:nciali-
dade sober·ana, do Governo, n essa matricula sinis tra, n ão tem r ecurso, não per-
t ence mais 'ªº gremio dos 1 cidadãos liv.res, ha de occultar-se como fé ra, posta 
fóra ·da lei por decreto o!fü!lJcial, até que o ~faro dos esbirros possa ma.is que o 
!nstincto da liberdaCl!e e a infiltração humida das forta·l·eZJa:s, O'll a malaria do 
Amazonas receba o pasto destinaJdo. 

Senhores J uizes, salva€/ ·com a lei a sociedade brasHeka. ConV'en cei-vos de 
quf? o r eg!men constiJtucional não -é um epigramma sar.cast!co. Assegurae-nos o 
que ell e confi-0u ã vossa rn 'l'ge~tade tutelar, o que a Carta f ederab nos promette : 
a condição de suob:ditos da Joel. Livrrue-nos da escra:vidão miritar sob esta fórma, 
que desa.fi a os mais a!bomi1iaveis exemplos, e ~az da liberda:d.e de todos os bra-
s!beiros joguete ri.diculo da vontad•e -do Pod-er Ex-ecutiv-0 . 

Que quer dizer inscriPf OB d'U\11a7l!te o estado d.e S11tio, paira se enoai;ceiianom, 
ou desterrarem clep:ois dellij f Mas que inscripção é essa? Quem é o d epooitar lo 
dess.e segredo cheio d e amqaças? Que lei in&tituto essa camara de proscripção? 
A que cabeças se extende ella ? Sómente As da:que lles cujos nome.s Já. foram 
entregus ã publicidade ? E por <J!U não, com o mesmo fundame nto, pelo mesmo 
iprincip io . . sob a mesma !\-U.tqridad·e, a todos os arrola,dos no qua.dr-0 ántimo da sus· 
peita oJlfidal? Mas enrtão, Senhores Ju~zes, prurece ter chega:d·o a occas!ão de 
pedir..se-v.os lK•beas-cnrp1rn para toda a ·socieda:d1e brasi.J.eira . E' a lei que está 
bainida da lei. 

Duas ba.rreiras, altas como a Justiça, põz a Gcmstituição aos {lesvios do 
poder n o uso da suspensão oe .gar a ntias : obrigou-a a nã o se decretar senão «por 
t empo deterunina dO» ( a rt . sq pr. ), e pr.escr eveu que as meidid!a s d e rey·ressão admis 
s!veis (detenção ou d.esteTrO,) não se pode riam empregar senão «dU'l'amte o ea,Pc'-<lO 
de sitio» (Ib, .§ 2°) . 

A 1prax.e in~ciada pelo Governo actual, porém, annulla, com um so.pihlsma 
pal.mair, essas restriocçõ·es 'lr eservadoras. iLim1ta-se apparentem·ente <> estado de 
sitio. Mas, !111.<de-se pa,lpavelmente essa limitação, continuandJo-s .e a prender, 
e deportar, a pós a cessaçã.o d o estado .de .sitio, em virtude de poderes aUá,s inaid· 
missiveis fóra deHe. A Con~tituição estatue: - Não prendereis, nem dest errareis 
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senão dwrante a suspensão die garantias. Mas, o Governo Pestabelece :xs· garantia.;;, 
e conti.núa a deter e degredar cicladãos, como se ellas estivessem sus,pensas. 

1Para aipadrinhar esse e-rime, inventáram um mYfüo perfido, de que não 
ba lembrança nos annaes do estado sitio em seus pelores dias, sob os seus 
applicado'l·es mats inventi'vos: a prisão suppositicia. O individuo intimado ou 
merairnente inscr1.pto (onde?) como réo, por selecção do Governo, con.sidera-se 
p1·eso. Mas, esta especie d·e prisão convencional, estai ficção juridka, digna da 
subtileza dos inV'entores da todura, n unca .se vi·o na sci·enda d·o Dioreito, no;; 
cod!gos antigos ou modernos. A prisão é uma realidade positiva,. Não ha pre-
so, a não ser por imposição de mãos d•a autoridJa,de aip,prebensora . Se só du-
rante o estado d·e sitio p Governo púde prender independentemente das fórmas 
do processo, ou d.as immunid·wdes constitucionaes, os q,u.e, dur.ante esse periodo, 
nll.o foram eU'ectivaimente presos entram, depois delle na fruição absoluta das 
garantias restabelecidas . ' 

Ca,recia o· Govermo de prendel~os a t<ido transe? Nesse cas&, prorogasse o 
estado de sit io. Se o suspendreu, a su.SlPensãio aprweita a todos, como a to·dos 
ameaçaria a conti.nuação delle. ü contrario •repugna ao senso commum, e brurJ.a 
o direito eonstitucional. 

Estri'!>ado nestas ,razões, Senhores Juizes; o Impetran~e VCIS sup11>Uca o 
/t.G1b ecis-cor')n<s, a que têm o mais ind1s,pensavel jus os ' .dous cidadãos su.J;>ramen-
cionados 

III 

PRESOS DURANTE O ESTADO D:E SITIO 

So1b esta rubr1oa tres são a·s theses que o Impetrivnte se · propõe a demons-
trar: 

P1'inieira: O estad·o de sitio não observou as condições es.senciales· de consti-
tuc!c>nalidade; pelo que, sã0 Juridicamente únV'1llidas as medid·as -OJe repress·ão 
aid01pta,das no seu decurso ; 

S egundia,: 'Dessa .inconstitucion·alid•ade o Supremo 'I\ribunal Federal é o com-
·peten te para coillhticer ; 

Terceira: F'indo ' o estado de si<f:io, começa pa:ra os detidos pollticos o dlre-lto 
ao jul0gaimento segundo as fórmas usuaes do processo. 

Das duas p.rimeir.as !l)rerrüssa,s, se alcançarem a vossa acquiescencia, resul-
tara necessaTiamen.te o haheas•oorpus • 

• Mas, {lado ,que ·ellas a não obtéruham, a acoeitação da terceira •bastaPá para 
fi:t1mar esse direito. 

Transpondo a ordem ás druas primeira s thes es, começará o Impetra·IJJtti pela 
segundai. 

COM:PElTENCIA D-O TRIB1JIN!AL ' 

:Oonsid·eraiia a .me.teria su.pei<ficialme nite, poderia su.ppôr-se que esta devi:!> 
ser a preJ.iminar a todoas as questões, suscitwd'as por este requerimen.to, e, por 
tanto, que ·se eommette ,u.ma inve rsão Jogica, intePcalando-a neste 1ogar. 

1Mais nã.o .ha tal. A ldon•eidade da justiça federa•!, lPara ·conhecer d.a legal!-
dade die prisões ef·fectuadas antes de suspensas as garrantias, e, d!W-Ols de res-
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tabelecidas, .não 'Póde ser ·objec~o de controversia, porque essa cla,sse de abusos 
entra n a esphera ordinaria dos eX)cessos de poder, contra os quaes o haõea.s-
co1'P1ts já era r emedio usual no antigo regímen. Com effeito, o de que, a-tê agora, se 
cogitou, é s,jmplesmente da relação material entre as prisões e o estado de si-
tio. Operaram-se durante eHe? São legitimas. Realizaram-se antes, .ou depo.fs? São 
lllegaes. 

Agora, p.orém, cumpre est11d·a r as prisões, que, verLfLcadas sob o estado 
de s'itio, estaria m ipor e lle justificadas, se o estado de sitio, na es.pecie, fosse consrti-
tuC'ional. E', pois, .a occasião de ventilar se os er.ros .do Poder Executivo, na ob-
servanc·ia .das regras constitudonaes, que regem a sus·pensão de •ga.ranti.as, encon-
tram ·OU não encontram correc-tirv-o na autoridald·e do S·up r emo Tri.bunal Fed·eral . 

GrniVe, d·elicado, novo entre nós , o ass11mpto o·briga a deducç.ões attentias e 
cautelosas, para as q·uaes toda a conoen1r ação de espírito se11á p.ouca. 

So·b o systema federal, escreve o grande e~positor da solbera,nia •p&rlamen.tar 
na In.gla,terra ( 1), confrontando-a com o r eg.imen quie acaba-mos de adoptar, 
«não succeã.e assim. A supr.emacia legal da C'onstit uição é impresdnd iv el â 
exlstenda do Esta.do. A .gloria dos funda.dores dos Estados Unidos consiste em 
havel'em descoberto, ou implantad•o combinações, so.b as quaes a Constituição 
se tornou t !Lo real quão n.ominalmente o direito supremo do pa,iz; r esuJ!tado a 
que ohegaram, adherindo a um prin!CLpio muito simples, e engenhando um me-
chanismo adeq uado para o pôr em acção .» Esse .prLncip.io (fa.11a o Oha:nceller 
Ken:t) ·é o de que «todo a.cto do Oon.gresso•, ou das legis1aturas de E sta:dos, 
que d e q•ualqu er modo contravi-ere m a Constituiçã-o dos Esta.dos Unidos, é ne-
c.essa,riamente '!1U.Jlo». (2) E o or.gão activo dess·a sup.remacia é o Supremo 'l'rl-
bu'l'la l F'edeml. 

Resu:ltando da e.ssenci~ do systema, esses prtndp!os ap.plicam-se «a qual-
quer constitu ição escr ipta, sdb a qual existir um Poder Judidario ind·epend·ente 
e um Poder L egisJati'Vo com attri·buições Umltadas. » ( 3) E a nossa Const1tui-
ção actua·l expr.ess·ament e os adorptou, conferindo ao Supremo Tribunal Federal 
a competencia de sentenciar em instancia d·ei'.initiva, «nas questões resol>vidas 
pelos juizes ·e tribunaes ,feâ'.era·es .(al'l1:. 59, IJ;, §1 1°), entr.e as .qua·es se abran-
gem «as · cousas, ·em que alguma das· .pa.rtes f1undar a ·acção, ou a d·efesa, em 
dis.pos'ições dia · Constituição ]1ederal. • (.Art . 60, .a.) 

A Constltuiçã;o americana, a jurisprudencia a:mericana e as autoridades con-
stitudonaes americanas são·, portanto, as fo·n tes de interipretação do novo r e-
gimen entr.e nós; uma vez que, com mais raz·ão d·o que se füzla , em 1860, na 
ccmvenção da R epublica ,Airgent!na, onde, a.lilás, a Constituição de 185.3 jA 
era có.pia da dos Estados Unidos , havemos de reconhecer que o direito pubJi.co 
federa:t~vo carece totalmente .de ant ecedentes historicos no paiz. 

Ora, en.tre os publklst as daquella nacionaUdade nunca entrou em duvida 
que a prerogativa, commettlda a.os tr.ibunaes !ederaes, de r ectificar. ·as inoonst!-
tucionaJ.idad·es, .quando peri:ietrada,s ·em a·ctos da legislatura, .se extendia a for-
t.;o~ á;s infracções da Co:q.sti:tuição envo.Jvhdas em ados d.o EX)ecuttv.o . •Seria, 
~m verdade, co.ntrasen,;;o P1tlipavel ter sob o fr.eio d·a Constituição. F ·e.derai!J, re-
presentada pela magistratura Judhciaria, os elaboradores da lei, e exonerar desse 

.freio os seus executores. «P sentimen:to U'l'liversal da .Amerka», escreve 6'110RY, 
, utem ass·entaido que o Poder Judiciarlo sentencele, em ultima instancia, quanto 

é. ' ·constitU;cionalidade dos rwtos e leis .do Governo geral e do.s Governos de Es-
t ados . Quando e!les, po!,s. j'O•!'em s'ubmettLdos ao conhecimento da J .ustiça, dMi-
nitivas s erão as suas sentenças; po.rque, de outra sorte, ·s·e ]hes poder.ia faltar 

(1) DICEY, ThP, Con.qtiti+t-i<>n (·Lond., 188 5), p. 144. 
( 2) KENT, Oomment>wriEi~ on ~he A.1rueriaan Law, I, :p . 3114 . 
( 3) HITOHCOCl<:, Comrtitu.t>iO'J1,(Ll Devela:1:m•ent it1. the United States a,..q iriflu-

enced by O'/iief J,uiJ'f;~cc 11.far·ohall, p. 79. 
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com o respeito, e :0s actos da legislatura, bem como os do Exl:le'.Uttvo, U:reaf&lt.i- , 
velmente prevaleceriann . » ( 1) 

D epois de SroRY, a (inguagem dos jurisconsultos e histor!ado·res é cada 
vez 1mais accentuada. «Sen do o ramo 1judlciario d:0 governo ger:al», observa 
CIURTIS, «destinado a ohr!g8ir ao c·u.m1primento dos deveres e prdte,ger o.s d!re~· 

too individuaes. . . .a funcção de -resolver •!!;cerca de taes .füreHos e <J/brigações 
pó.de envioJ.ver seimrp·re a n ecessidlllde de seµtencea,r sobre si os ructos do Poder 

'L egislativo, ·ou do Pocier Exeaibtivo, estão de conformi1drude com a lei funda mental.» 
(2) CoOLEY em um livro classko nos Estados Unido,s, a d:vertind·O na conve-
niencia de ~ão romperem' os tdbuna:es, senão mui ponderadamente, com a in-
trepretação {Lada peJ.os outros dous poderes a disposições cons•titucionaes, e m 
materia daS' su.a:s competencias r e5pectlvas, a;ccresoenta: «10 ·Poder Judiciario 
tem cedid-0 muita vez a es te s·entimento, quando s·e questio'Tha a correcção d:a 
inteliligencia pratica da Lei pelo E·xecutivo em cousas de sua alçaida; mas ;ffi. 
não rpóde proceder assim, quand.o, na opinião !).·o . trHrunal, essa hermeneutica 
inf.rinja manifes tamente a Co.nstituição.ll (3) 

São desse mesmo autor ( 4) ainda estas obs.ervações p.reciosas: 
<ecNenihuma ascendencia têm os tr i.bunaes sobre as funcções &o Poder Le-

gl8l•ativo, nem exer cem autoridad·e, 1Para lhe contra.riar as intenções, com.tanto 
que a :Legislação se manteU"ha •nas raias c onstitucionaes. Ao iElxecutivo se .a;p-
plioa id·entica lição. .Den.tro na esphe·ra da sua auto·rLd'ade consÚtu·ciona,I e]le 
é independ·ente, ·o processo judicial não pôde tocal•o. Mas, se ultrapassa essa 
autor1d•ade, ou u;<;;urpa a de o·utro poder, BUas ordens, avisos, ou actos nã,o 
protegem a n inguem, e seus agentes1 são pessoalmente ·r·es.ponsaveis pelo que 
<ibrrurem. O freio dos trihllln~es cifra-se, por.tanto, na fbrça de ·conter o FJxe-
cu.t'ivo nos limit es d,a su a efficiencia lega,!· reDusando sanicção jurid1ca a qu;lll· 
quer medMa, que os transponha, e submettendo a estricta ·responm1<bilidade os 
seus representantes e instrumentos.» 

'No t r.atado politico de WooLsEY, mats de um topico assignala a mes·ma 
verda.d•e : «Os juízes são os gnLnd.es defensores da ordem estabelecida, 1contrà 
o Poder L egisatJvo e o Errreout:iv·o.,, .(5 ) E, noutro Jogar: (.6) ·«Se nos Estado·.~ 
constitudonrues não houver um .poder, habilitado a velar pela Constit).1ição, ·:e 
preservial-a esp·eoia.lm~ente das inm·asões d,o ExeaibtiVo, ella acalbará. po·r se .con-
verter num simulacro, poderoso contra o povo, mas inoapruz de reprimir o a.t· 
bitrio dos funcciona,rios pu·b.!1oos. » 

'Riecentemente a.inda, numa ampla monographia, escripta .por varios jur.istas e 
constitucionalistas americanos, B1Cer·Ca do ipa.péT !).o Supremo Tniibun al Fed.eral 
no .aesen·vülvimento da Co,nstituição (7) , se cons ignam es•tas noções.: ccT01dos 
os a;ctos .d-e fu·ncC'úmarios federa·es, que a Constitu ição hão autoriza, são jurl· 
clioamente .irri tos ( 8 ) . . . O '.ruiz dessas qu<estões, em ·derraid·eira J·nstancia, é n 
Sup11emo TrJbuna l (9)... Ainda .que perdure, inconcussa ·por a.nnos e annos, a 

(]) STORY, Commentaríes (<ed. de 1873), 'II,'§ 
( 2) GEORGE ·F. CU.!!TIS Cons.titution. Hístory 

N :York. 1889) v l p. 592, 

157·6, p. 381-3. - Of.p. 379. 
of tJi.e Un . St·ates (·ed. , d<i 

(3) THoMAZ Coo·LEY, The ge1V131·a1 prvnc wies 01 1C'onstitn11tion law (Bos'ton, 
'1880·), •C. VI, p. 140. 

( 4) Ibid., c. VII, p. 157. 
(5) THEODORE WOOLSEY, Political Sc~ence and the ,srtate (N. York, 1886, 

v. II. § 23C>, p. 331. 
(6') Ib'., · v. 333. 
( 7) Oonstitittion, Hlvstory of the Unit. S~a,tes as seen- vn the .development 

o! amerio. ~aw. N. York, 1889 . 
\ 8 ) DANIEL CHAMBEP.LAIN, Const, clev·elopm. in the Unit . Sitates ª··· 

influenoed by à.eoisions of tl11e Su.prem·e .OouT't si?vce 1864. P. 203. 
(9) Ibid. ; 1 
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vMidade de uma lei, ou de um aoto do Ex/WUtwo, em se suscitando l!Uglo a 
tal respffi.to, os tribu·naes declaral-·o-hão inco·nstituoional, si o fôr ('.1) . . . 'Se· o 
Presidente mand.ar :pautar o :procedimento de seu,s subalternos pela sua man,elra 
d·e ver o direito ·consUtucional, em opposição A dos tribunaes, a obedienc:ia a tae• 
orldens não abrigara. os seus executores d·l>S consequenclas legaes dos attentad<is 
que ·commettam, conitra os direitos do mfüviduo.» (.2) 

Trasladando para entre nõ.s esse ty;po constiitucional, e inscrev.endo !or-
ma.Lmen te no terto da nossa lei suprema a so.berania interpretati.va do Poder 
Judiciari-o, oomo defesa da Constituição, contra as medidas liegisla:tivas, que a 
violarem, os il'und:adores da carta ·federal tinham em mente i1Js,d ta.c~'o su:bordlnar 
os actos do Executivo A mesma jurlsdicção 1v.erifica.dora. «0 que ;prlnc·~palment~ 

deve caractertzar a necessidade da immediata organisação da justiça .federal», dizia. 
o Sr. Campos Sa.Lles, Ministro da Justiça no Governo Pro~isorio, em sua exposição 
de motivos p!'eambular ao Decr. n. 848, de 11 de outubro de 1890, «é o papel d,e a;l.ta 
vreponderancia, que ella se destina a ,r.epresentar, .como orgão d·e um :pod•er, no col"Tu.:l 
social. Não se tr.ata de tri·buna.es ordinarfos d ·e Justiça, .com uma jurisfücção pura e 
Si"IDplesmente restricta A -appHcação das leis, nas multiplas relações do direito pri-
vado,, A .ma.gistratura que agora se installa no paiz gr.aças ao regimen republicano, 
não ·ê um instrumento cego, ou mero intel'prete, na execução düs actos do fP\oder 
Leg!:slati vo. Antes de appJ.icar a 1ei, ca·be-lohe o dir·eito die ex8iffie, iJOdendo 
dar-1'he, ou recusa•r-J1he sancção, se ella Lhe parecer conforme, ou contr0arLa ã 
lei organlca. . . Ahi estlâ. posta a .profunda diversldad·e de indole, que exlat"e 
entre o Poder JudLciario, tal como se achava instit11.!do no regimen decahldi>, 
e aquelle que agora se lnaiugura, calca:do sobr·e os moldes democraticos do sys-
te.ma federal. De podeJi" swbordinado, qual era, transf,orma-se em poder 80be· 
rano, apto, na elevada espher.a da sua activida:d:e, para interpôr a beneflca 
inf.!uencia do seu criterlo decisivo afim de manter o equ1ltbrio, a regu1'aridade e 
a pr0pria independencia dos outros poderes, assegwramdlo, ao mesmo twn(po, o 
livre exerci ma dias àitreitp s <fio ciàadüo. El', por ·isso que, na grande União Ame-
ricana, com razão se cpnsidera o Poder Jud.foiavio como a pedra angular do 
edificio fe deral e o untoo ·capaz die dJ~enJdJer com ef.fioaaia a ltiberàalite, a autO'ltO.· 
mia irlXiWvM'!);aZ. .Ao influ:x:o da sua real soberania se desfazem ·os erros legls1ait!. 
vos, e são entregues á sev.eridadle da Zeri os crimWs dos àllpqsitwrios &o 'Pblkr 
Eweo.iit~o. 

1'ncomparavel é, portanto, a situação ·dos trbbunaes e, sobretud·o, a .do Su-
premo Tr·Ubuna.J, no organismo <l·as nosS'as instituições a 0ct uaies; pois, ao pasão 
que os trans•vios dos outros dous pod.er.es têm, na acçã,o do J11diciarlo, o mala 
efficaz dos corvectivos, a Justiça da !EtepubHca funccio·na ·c.omey uma entidaoe 
oracular na d·eclaração do direito constitucional, tendo por unicas seguranças 
da sua fi.delidad.e ao s·eu papel a independencia d•a sua magistr·atura, a indole 
organica das suas correl1ações J.egaes, a ine:x:pugnabHidade do seu ,posto atravez 
das aigLtações .politlcrus, a oyig!Jancia da Q1Plnião nadona,1'. e<J:ntevprete :tina! da 
-Constituição» ( 3), ·O Supl'emo Tribunal :F'ederal é, po·i.s, «o ultimo juiz da sua 
propr.ioa autoridade ». ( 4) 

Em f.111ce d:as &utor\d-a,des, com que se abona essa caracter!Zação da vosea 
dignidade constituCliorni.11 .Senhoooo IJuiZ<e•s, n'lnguem •itrg'Uil!'á o ImlJ)etr:ante ãe 
ex·agi.era l-a. Só um limite fonmal se oppõe ao exercido ooJ.lia: a r.egra de qoo 
não .podeis sentenciar senão em especie. Não solis wm·a C011Poraçli·o consu,ltlva. 

(1) Ib ., p, 20<4. 
(2) Ib., '\>. 205. 
(3) DICEY, Op. CY.it., p, 146. 
( 4) CoOOLEY, TJv.e B'eàetraZ Swpreme Oourt. Its pk1HJe in Phe Ametrioan Conat·~ 

tutio,nal System, p. 40. 
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Não revogaes acto,s da L egislatura, ou do Executivo. Não constituis, como in-
oonsid·erwdwmente se ·tem l'igura,do, uma especie de instancia superior a esses 
poderes . Não. Mas qualquer i•nrd1tv.irduo, lesado ,por uma exor.bltancia do Con-
gress·ó, ou do Pr<!Sidente da Republica, t em semrime, nos remedios j·udi-cla<lE!, o 
m,ein de preservação do seu d•ireilto, .provocando, na quaJ.id•a de de autor, ou na 
de r.éo, a sentença ·reparadora e irrecorrlvel do Supremo Tribunal Federa.!. O 
ExeoutLv·o, por exemplo, nomeia, destitue, ou ref.(}rma livremente os !unooio. 
narios, sujeitos a. sua autor.id'a.de discrecionaria; mas, se a a.dmin1stração, trans-
cendendo a sua orbita, reforma ou demitte funccioniarlos lndemjsslvels, 1rretor-
mruvieLs, ou não .respeita no uso desse arbitrlo as co.ndições de legalidade que 
o modificaan, - a impugnaçã·o Jeg11>J do prejudicad(}, regularlsada e submettida 
é. voss·a apredaçã.o, so'b as fór.mas ordinarlas ·do processo, manter.é. o d'ireito 
contra (} abuso. E nessa attrLbulção, devi<1amente utl.Hsada mediante ~ wcçõe& 
competentes, jaz a ga•ram.tla d.a vossa prop-r!a lnvlo•labi.Jidade, a ba·se de resfs. 
tencla inven.cl>vel dos membros deste T.rfüun.aJ a q·u·alquer tentativa usurpwtorla 
contra a inamovi-bilidade de sufu'l f·uncções . 

.Sendo 'esta, portanto, a missão do Supremo Trl.bunal Fed·eral, - l!e se 
demonstrar, eomo o Impetrante demontr.ara. que a s·uspensã(} de garantias, 
tal qual se a,caba de dar a,qul, transg.rlde a,s exlgencias con.stituclonaes, impos-
tas ao uso dessa prerogativa, não pôde haver duvida nenhuma de que os pre-
jud'cad·os por esse acto de força estão no terr·eno da lei, reclamando, perante 
vós, a restituição da sua liber.da,de. ·a.Priva r um homem d11 exlstencia» , escirevia 
Blackstone ( 1), «ou co·nfiscar-lhe vloientamente a fortuna, sem accusação. 
nem JuJ.gamento, seria Imprimir a(} despotismo proporções tão monstruosa:s, qu e 
d0arinm lmmedlatamente ao paiz inteiro o rebaJte C!a tyrannla. Mas entregar 
um individuo ao segredo d·as prisões, onde os seus safifrknentos se ignoram, 
ou esquecem, é uma invenção da !orça arbitraria menos commovente, menos 
desll'fia.do·ra e, por consegiuinte, mais perl.g-0sa . » E' entretanto essa a condJ'ção 
do·s !u•Imlnados pela vlolencla, q·ue acaba de assombra-r-nos em p.len(} <klverno 
r epub.l!cano . E não haveria contra esse wtten-fa'do o recurso dos trlbunaee? Mas 
então esses direitos lndi.viduaes, que a nossa Constituição proclamou solemn&-
mente, estariam reduzidos â. mals desprezivel d·as bu•rlas. 

Ha mais de s eiscentos e setenta annos, a M·agina üharta, arrancada a João 
de IngLwterI'a, .a.ssegu!'ava a todos os homens livres o dk"eito de não serem pre-
sos, exila.doe, ou cond·emnados a qua.Jquer pena, senão pelas fórmas legaes, sob 
o juizo de seus pares. ccNulli•s Hber ho71'1J,O· cap.i•at>ur, v el imrpr·is.onetur, O!Ut diii>-
siatwr, GIUlt utlegimur aut aliquo mo.do diestruatur, neo super eum ib·imus 'l!Jisi 
1Jer !ega.ne j iuli"aium 1xw-ium moorum vel pwr legem t errre." ( 2) .Esta disposição 
do celebre a rt . 39 da prlmeka carta das Hberdades lngilez.as, que, na O'J)lnião 
<le Chatha,m, vaHa •por si todo-s os .clas•sicos r eunMos, ·encerra em si o espirito de 
todas a_s revol•uções, que, ha um seculo, agitam a clvHlsaçã(} occidenta·l, e com-
pendiann a parte mais vital d·e todas as Constituições modernas. E, si, ua 
Repu:bJi.ca est abelecida pelo mov.imento naciona·l de 11·5 de no·vembro, não ha meios 
juddcia.rios de e:kca:r·cerar ·e remi·r o.s cidadãos ·condemnados â masmorra e ao 
exilio sob o pretexto de estados de s-itio deeor&l:ados fõra dos .tel'\ffios constltucio-
naes, ·então o ·constituctonalismo brasileiro 1em ainda sete s eculos, ·peJ.o menos, 
que 1percorrer moralmente, para ·chegar á. a ltura jurldi·ca dos ba-rões normandos, 
que em IHH5 obrigaram pelas armas o despota ·~nglez a confi.rmar as leis de Sa;nto. 
Eduwrdo. Mas esse estado rudl1mentar da consctencia ·do direito não se compa-
dece ieoin os altos J.ntuitos, ,que e"prime a transplantação d.o Supremo Tribun,t! 
amerkano, com as s·uas attri.bulções excelsas, para a •Constituição Brll!Si!eira . 

( 1) Bla·c~11to.ne, C'Or11r11ient. 1. 13·6. 
( 2) Stubbs, Gharters, pag. SOL 
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Nem se argumente .contra o 1oabeas-corp'Us com a consideração de que o €S-
tado ·de sitio é uma, medida 'POlitica e, deve perten~er, conseguinte1mente, ao n u-
mero da·s .que a jurisprudencia d-os Es·twdos Unidos v·eda á •ClOmpetencia do Su-
iPremo T'r.i:bunti:l. 

A evasiva não procede. 
O Juiz CooLEY, enumerando as q u es-Íões comprehendic'Las nessa exC0'PQão 

â autor idade reparadora da justiça f·edera:l, classifica sob €Ste titulo : «as ques-
'tões relativa;s á ex1steIJJCia da .gue.r·ra e a.o rest!llbebecimento .ãa 'Paz, á occupaçífo 
do territorio ·extrangeiro, á autor.idade do.s embaixadores e ministros de ou1troo 
paizes, á admissão de um Es<tado ·ao seLo da !União, á restauração das relações 
constitucionaes entre o Go1vern-o da :Riei;mblica •e o de Estaidos !·nsurgent€s, aos 
limites da jurisdicção de potencias extrangeiras, aio <lí'reito de ag>rupamentos de 
indio.s a s erem co.nsi<J.érados como tri.bus.,, (1) ' 

Como se vê, todas €ssas q uestões sã,o vur=en"te ·pol!ticas. E ' só as quesWes 
pwrotnernte politi-cas são imipenetraveis ·á (Lefesa wpoiada na justa feder<J!. 
"Qi<es1Jion vurety vol•1oici l are not within .tlie vmvince of the coi<rts. » ( 2) 

iMas os casos, que, se 'IJOr 111m ·la(Lo tocam a interesses politicos, :por outro 
envol'l'em àilreitolB incliv·iduaes, não ·pod1e.m ser defesos .á .interv.enção dos· tribu-

'Ila€S, aro.paro da · llberdade .pessoal contra as invasões d·o Executivo. 
Nos autor.es am·erilcanos se encon1Jraun figuraidas hY'POtheses sameihantes á 

a,ctua;I. Dignem..se os · .venerandos ju!ze.s escutar, a p r o1posito, as reflexões do mais 
moderno ·e, não 9bstante, um dos mais ruutorisrudos cormmentad·ores da Cons•ti-
tuição dos Estad·os Unidos. ( 3-) A especie supposta por ·elle é aindamais grave 
do que a vertente. T rata-se doo ·estado .de insurreiçã·o ean J)reseinça d-o inimigo, 
do <direito, reconhecido ao Governo, em taes casos, de ·ca:pturar os 1ndirviduos su·s-
pei to.s e retel-os em ·custod~a, ou .submelltel•·os, .se as órcumsta;n.cias .forem a inda 
mais Imperiosas,' .aos .trlburnp.es mi.Jitrures. Mesmo nesse extr·emo su.hs-iste a res-
ponsabilidade judicial dos ªrentes do Executivo : · 

·«Todos ·esses passos», diz HARJ;t. «hão de ser dados, não contra a lei, mas 
nos limites d e lia, suj,ei.tos os wu1Jo1r es de taes mefü.das a d&r contas perante os 
juiz;es •e o jury, quan do os :trLbunrues .s·e r.erubrlrem, e a justiça .reassumir o seu 
curso norma;! . Esses fa:cto;i só se poder1Lo justificar, demonstrando-se que as 
circm:nstaIJJclas ·1mpunha,m a9 comm·andante da praça o dever de transgredir o.s 
direitos ·de algumas pessoas, 'ª oem ·da .segurança de todos. Entendida nestes ter-
mos, a .Jei marci·a l iaz ·p!lirte ·da .C(lnstituiç1Lo dos Esta·dos U<nid·O·s·; e os casos 
de Mitchell v. Harmony .e eX-!JJ"arite .:Milligan .provam nã,o ser '!leito am<plial -a além 
de taies 0ldmites, aÁ!lwlJa na o.o.ourre,,,,c~a de g'i<Jd?11'a e so.b a a1<Voli:Vdlalde de u~iua lei do (1 
Congresso . Dest'arte o direito ·dos chef.es militarns a usarem d·as providencias 
necessarias para re.pellir o fni.migo, debeHar a sedição, e ma,nter o seu posto, se 
reconcilia com o g.en io dos governos livres, desd·e que esses .t'~gore.s ficam sujei-
tos ·ao eXJame ulter.ior de inquer!tos judi:ciae.s, á punição d:os exmessos e á cp· 
'brança de pevdas e damnos, s e ·a severidad·e excedeu o que a oc·casião ine1vitã-
velmente impunha.» 

!Não póde h a,ver re.spost!f mais ca1:!h€g·orica a,o soplhislfl::t, qu e aqui se previne. 
IOnde quer .que haja urq direiito individual ;vi~lJa;do, 1ha de haver um ·recurso 

judi<Clal para a debel!ação da induSltiça: .este o princi<pLo Lf.undamental de todas as 
Constituições livres . 1Se, sojJ o .pTetexto doa natur·ez;a Q:Jolitica das neicessidades, 
que legitin;iam esse temerosq :p•aTenthesis na ovderrn constit ucional conhecido pe~o 

nome de' estado de · sitio, -0 Gove·rno , il'ó-ra das condições .extremais taxadas na 
lei, puder arremessar contra -os seus antaogon i·stas '])oliti.cos essa mole ·de a:I'bitrio, 

(1) THOMAS ·COOLEY, G'()wstitibt, iaw c. VI, ·P· 138 . 
('2) HENRY HITCHCOCK, OP·. oit., ·P. 80. 
(3) CLARK HAREl, A.mericnn Gonstitutional Law (Boston, 1889), v. II, 

ect . )filJIJV, p. 9 5,5 . 
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e o direito esmagado não tivier contra eUa a sua ·salvaguarda natural n-0.s tri-
bunaee, quem conterá m.ais o .Poder IEJ<e:mtlvo ? Quando eJlle quizer penetrar 
nas 'imm•unidades prote<e>toras da · r(1p!'esentaoão nia-ció;nal, e1iminand-0 os .seus 
adversarias, para ag·eitar maiodas ' na Jegic:vlatura, quem lhe porá cobro? Quando 
e!le quiz.er, no s,eio deste trihuna! mesm-0, assegurar-se a impunidade, a rredando 
votos suspeitos, que será d·OS supremos juizes da União, qu e se11á de vós, se 
voluntariamente houverdes despido a vossa prerog·ativa constitucional, agora in-
vocada, subsc1•evendo uma dedaração de in:competencia nos haheas-oo<rp·us •r,ecla-
ma,d-0s ·pelas victi1mas de uma sus·pe,nsão inconst!twciona1· ·d.e garan t i(!s? 

;Discutinoo as suspensões do habeas-c01'PW8 durante a grande rebellião nos 
Esta,d·OS Unidos, es·crevia, ha poUJcos annos, UJm publicista nota;vel: «Do ·ponto 
de v:ista .po'1itico, o granoe valor do . hQ!beas-co11pus consis l;c em escudar o·s cida-
dãos cowt.ra , u;na perigosa t enden<Cia , g!er.alnni,ente vCJrificada nos que exero•em os 
podlei1es do Governo. Esses chef.es de ihçimens revelam .frequente pend·or a se des-
cartarem dos s eus inimigos p ess oaes, rou cl'os que lhe.s arpraz dlebi.xa.· c<imo in.imi -
gos dia :fJ1C/Jtrva; e um dos processos· usuaes, em taes casos esbá em reter, sob qual-
quer im']Jutação ou su·~·peita, e sequestrar as suas victimas, sim>;plll'Smente o·om 
o artificio a~ obst.ar-lhes o julgamento.» (1) P.aizes a liás !Lvl'es, como aiquelle, 
têm tido o in.Jlortunio d·e ex•perimentar exem;pl•os de.sses, cujo t ypd enc-0ntra as 
suas expressões mais detesta.v·eis na histori.a das i-.epublicas latinas. J ackson 
(para dotar um nome), «vivia na persuasão de que a salivação da patria depen-
d.ia essenc-ial-mente da sua absoluta •autol'idrude pessoal sobre o paiz; e esse tr.aco 
do seu ·caracter concorreu pra.vave'1meinte mais para ·a declaração da lei maircial 
~epois da victoria de No;va Orleans, do que a existencia de embaraces ou peri-
g-0s ef.f·ecti:vos . » (12) 

Não quer o lmpetrante o.ff.end.er po.r modo nenhum a alta magistratura do 
Pod·er Exeicutivo, cudas glorias, se forem as que se •conquistam com a J,ei, redun-
darão ·em glorias da instituição r epublicana e honra para todos os filhos do 
paiz. Acredita o Impekante no pat1iotismo dos cidadã-Os, a ,quem está ;)l·,es-ente-
mente coonmettida a administr·ação d.a '.Repwblica. Mas n enhum.a virtude !Pôde 
pôr 1wima d a lei o Chefe d1e uma naçã.o r epubUcana; e os ·desvar.ios d·e um Go-
verno, quando sacicode o !reio da lei, são :tanto_ ·mai-s perigosos, quanto mais puro 
fôr o f.undo moral das suas intenções; quanto mais conftante em si mesma a sua 
consciencia desvairada, quanto mais ,popu1ares, os seus nomes e mais justas · as 
suas sympathlas :P'essoaes no paiz. 4- hist-Oria do mundo €Súá cheia «dos males 
lrreparaveis, qu·<.l se devem temer, quando -O poder é arbitrari-amente exercfdo por 
indiv.J.du-0s irr-esponsa:ve!s pelos seu.s acrtos, · ainda que as suas intenções n•iio se 
resintam &e inj'u.stiça.>> · ( 3) . 

.De t01das as medidas de ex·oepçãio autorlza·das pela razão po!iti:ca, nenhuma. 
se divorcia tão completa.mente das garantias que defendem a !lberdad·e individu,al, 
como . a instituição dos tribu·naes marciaes e a d·as .commissões militares. E, tv-
d'B.<vla, a este r espeito mes:mo, se firmou, na Americ.a do N-0rte, a ·doutrina de 
que .o .proprio Congresso não ,poderia converter em definitivas as sentenoas d·es-
sas ju~tiças t err1veis, quando um ctdadão indebitamente envolvido n a jurisdicção 
dellas t enha a · seu favor a direito ~ verifi·oação ·das isenções que 0 ·sUIJeUa:m á. 
mug.istratura c-i.vil. . ( 4) <<'E a .não ser este :f\reio», diz um jurisconsulto amer-ic·aino. 
•o Governo cios Estados Unidos, em emergencias de guerra se transformaria em 
despotismo militar» . ( ·5) 

(1) SIDNEY G. FrsHER, T./ie suspen8./on of lwb ea18-corpus during thc w<Vr 
o/ the ''eli e lli01~. Na Politi·c.a.i Bülenc.e Quat·te?' lY, Vlll! (1.888), p. 454. 

(2) JIJ., p, 481. 
(3) HARE, Op. cit., v. II, p. 978. 
( 4 ) lb., pa;g. 983. 
(5) lb·i,d . 
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Como, porta-nto, hesita-rmos em a.pipHcar a-o estado de sitio o principio tute-
lar de que a ConS'tituição Americana, mãi da nossa, nã·o abre mão nem meamo 
sob o domínio, muito ma~ strkto, da lei marcial? 

Se os efifeitos do estado de sLtio fO•ssem exclusitlJamente poliUcos, os trLbu-
naes !ed€raes não teriam, de certo, nada que vêr com as consequencias do seu 
uso. Mas, desde que estas interessam ao dir€ito prbva<io, á. indivLd'llalidade ci-
vil dos cida-dão1s·, a;rri.scando-os ás mais into1erav€is miserias da oppressão, 
não ha conveniencia·s d€ Governo que 1possam extol'quir á.s victlmas a fa;culdade 
do awe1lo á. Justiça. «Ü Governo dos •IDstados tem•se qualificado como o Go· 
iverno por exceHencia, da lei, e não dos homens:o, dizia numa das· suas memo-
ravei.s isentenças o juiz s.uprnmo MARSHALL, o maior ·interprete judi.ciario· d« 
Constituüção Americana, o «Expund.er of the Oonstit\Ution:o (1) ; «e esse .Go -
verno cessaria de m€r ecer ta'! designaçã;<>, se as leis não ministrassem remedio 
contra toda vio•lação de um d·ireito legal .reconhecido .·:. 

Quando a necessidade da pr€servação de ta·es direitos, cu~a declara:ção 
de lnJviolabllidade ê o orguliho dl!ls democracias contempol'anelllS, se complica, 
nas medidl!ls de governo, .com as exigencias da ordem social (como se ' fü!. n3. 
queirtão do estado de sitio), a mescla dos d·ous e'lemen~os impõe a coniciliação 
entre el1es, em v·ez da absorpçã'O de um ·pelo outro ; e essa conciliação não se 
pôde operar, senão. r eservando, ao m·esmo tem.po, a competencia do Poder Legis-
lativo, como orgão d·e interesse po.Jitico, e a d·a Justiça, e.orno orgão do direito 
llndivU!ual. Não ha contradi<cção entre essas duas c<>mpetencias, ambas as quaes 
se acham consagra,,das na Constituição, art. 80; a 'P·rimeira, no § 3°, pelo qual 
o P~eeidente da. Republica terá de .re1a.tar, l.o.go .que se abra o Cong·resso 
motiva•ndo-a,,s, as medidas ld·e excepçã:o; a ·Segunda, no rn 4°, em cuj.os 
termos «as autoridades, 1~ue tenh;am ordenrudo taes ·med·idas, são res-
ponsaiveis pelos a.busos comn;1ettidos. » Essas duas jurisdl:cções não se annuHam 
reci.procaimente. .Ca·da uma tem a sua funcçãQ peculiar. O Congresso aprec!a 
o :facto politico, á. luz da coo;iveniencia, ou do dire~to !undlllmental. A Justiça en-
tende nas q.rnestões ci'V'is, re·stabelecend0 o direito do ·individuo, quando o Exe-
cutivo, para o f·erir, transpQz a barreira constituciona'1. A sancção po!itfoa da 
legislatur·a não · exclue a necessiidade da desagg.rruvação da li<berdade pesooal 
opprimida ou supprimida, pelas impaclencias da autoridade administrativa. E 
para esses desaig>gra vos, pari'- essas reposições da Justiça mag.oada. no encontro 
das paixões combatentes, falta á. legislatura a vocação especifica e a ·Capacidade 
constitucional. 

•Depois, ainda quando n .ão tosse ·absurdo adulterar a natureza organica do 
Congresso, conv·ertendo-o elll inatancia judkiaria, para dizer dQ direito inciiv!-
dual, violado e reclamante, -- esse recurso viria quast sempre tarde, e por serodio 
se annullaria . .As Camaras reunem•se apenfüs quatro me,.,es cada anno. Nos oLto 
noozes interealares a €Xperi€ncia deste semeetre nos autorisa ·a imaginar a pos-
sibllLdade d€ duas ou tres sµspensões de gMantlas, ou de uma, que seja, s€ qui-
zerem. Ness·e interim S€ m11ltipHcarrum as prisões, os desterro·s. iE nã<> ê com-
patlvel com o espirita e os princípios destto regímen que os degredados, os se-
questrados sem fórma de pMcesso, ao aceno de um homem, apodreçam nas en-
xoviae d-0s pr·esidios, e se er1venenem na atmosphera dos a:lagaidTços, sem justiça, 
que 1hes a;ccuda, excluidos e lles s'6s, talvez culpaidos, mas ta1vez innocentes, ou 
martyres, da .communhão geral da le'i, da 'Protecção comm•um dos tribunaes. 

E depo·is, S.enh<>res Juizli'S, que esperança de garantia é esta, posta na inter-
terencta ulterior do Congres~o? O Congre·sso mesmo, na pessoa de seus membros, 
mais talvez que outra qualq,uer classe d€ cidadãos, necessita da garantia, que 

(1) MMb'IM"y vs. Mad.f.~on. Cranch, 59. Cit. ·em GEORGE W. BADDLE: 
Constitutiional D evelopment in the Umted State as infliienc:e<L by Ohief Jwtice 
T.an.cy, p. 1.38. 
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<>ra s'e vos vem r.equerer. Sem o halb-eaa-corpua, o Congresso nã.o se reunirá., se-
não quando o Executivo quizer. Sem o l~abe(J)s-oonpus, o Congresso não se reu-
nil'â., sen.ão quando o E~ecutivo, el!minando, .pela •selecção do estado de sitio, os 
seus adJversarios, ,contar com a maioria necessa.rla á. irre~onsabilidade do crime . 
.Agora mesmo, não menos de ·o.uatro S·enadores e sete Deputados se acham. exi-
lados, ou presos; e, quando as opiniõ'es oppo.stas se acham quasi por igual dl· 
vldldas em V·otos entre a oppos.jção e o Governo, tanto basta para assegurar a 
este a victoria materla1 . Os raios fulminados pelos decretos proscri,p>tores contra 
esses membros da representação na>Cional assegura.m, segundo se diz, a-0 G(>Verno 
a superioridade numerica nas duas casas legislativas. Tal é o res•ultado, senão 
o movei, de taes p.roscripções. Que tr i:bunal de r ecurso, pois, é esse se os seus 
membros são o p.rimeiro ludibrio da violen.cia, cuja wpreciação lhes competiria? 
Que ,freio vem a ser esse , cuja destr.ui'ção é -0 r esultado immediato do pr,imeiro 
movimento do •poder, a que se quereriam ref.reiar os attentados? 

Bem vêdes, ·srn. J ,uizes, q uebr,a,da a égide jufüciaria do diT•eito individual, t<J· 
dos os direitos d·esapparecem, todas as autoridwdes se subvertem, a pro.pria le-
gisl111tura .esphacela-se nas mãos d·a violencia; só uma realidade subsiste: a omnl-
potencia do Ex,ecutivo, que a vós mesnws v·os devorará., se vos desarmardes da 
vossa competencia incontestavel em tQdas as questõ.es 1concernentes á. li!berdade 
das ,pessoas. Só uma garantia satisfaz, só uma garanti·a protege, só uma ga-
ra.ntia não se sophisma: a do hab~aS-OO!J'PUS na s1:1a sini,plicidade augusta, com a 
sua faculdrude invedave1 de accesso aonde quer que se produza uma violencia 
do pod·er. 

Essa garantia, no caso vertente, vem cobrir a ln·dependencia do Congresso, 
mutila.do na t:'Ua integridade. ;ms·tá ·em vossas mãos restitu.ird·es á Nação a pos.;e 
elos .seus representantes, ·OU ·ccmdemnardes a NaçiLo á. hypocri.sia do Gov.erno re-
presentativo, manipuhvdo pelos secretas policiaes. A sentença, que ,proferirdes, 
captiva o futuro, d·ecidlndo se 'de ora em diante as maiorias legislativas serão 
determtnadas pelos debates da paJ.avra, ou pelos go1pes do e.stádo de sitio. 

E' para o C'ongresso que se vos petle habeas-co,rpus, na pessoa dos Senadores 
e Deputa·dos presos. 

Allslm o prQpri-0 elemento pol!tico da qu<estil.o corr.obona l!. 'nieoossidllde da 
voosa jurisfücção veriricativa na apreciação da oonstltucito-nalid.ade desta especle 
de mediJdas . 

iNCONSTITUCIONALIDM>E DO l!JSTM>O Dlil BITIO 

De toda.s as armas confüadias pela necessidade a.os goviernos, a suspensão de 
garantias, winda !,imitada, é a ·mais ·tremenda . IM:uitos puiblicistas, ipor isso, a 
condemnam in li'mine, e não a 'admittem, mesmjo attenuiada, nas constituições 
livres. Essas garantias podem, na 01Pi1nião dal'les, «manter-se e obse1war-se em to-
das as épocas, em mefa as mais vi.alentas comm1:»ções, tanto quanto nos momentos 
de ma.io,r tranqÜi!Hdad'e. (,1) Susp·en.der essas condições essenclaes ·da seg;uran-
ça, liber'd111de e prQpriedade, CO'IJSld·eram...n' o esses escrl•ptores ce>m-0 «verdadeira 
incon.sequencia no .systema constltuci<>nal; po.rque mais 1'acil >t' o abuso que o 
bom us-0 CLe medida tã;o e.rn!soadan . ( 2) EHzalde, •OOm a ama.rga experienda de 
seu paiz, dizia, em 186,2, n-0 Senado argentino: «'Tan mal uso se ha heoho de 
esro media, que solo decLr la ,palabra, es decir que una ,província estâ. amenazada 

n) Pinheiro F er,reira, Prihi.cip. ãu tiro~t, publ., t. I. p. 8 6. 
(2) iúa.starria. La Constitu.cion pOlitioa de la Repubiica de Cluile comentada. 

p. 127 
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de .Los mas g.rarudes males y üal·al!l~idades . .. La declaracicm de estado de sitio es 
sumrumente perjtrdidrul, y con elJ.a se rum he~ho las mas gr.anc1es viol-aciones 
y males.» Valentin Ail·sina aocr·escentava: cdNo solamente esa medida es comipleta-
mente inutil: no sola!D!ente •non aumenta en u n á.pice lo.s ·recursos ó mefü.os, con 
q ue <menta e! gobierno ·para contener una conmocion interior, sinó trumlbfen es 
p1•ejudicial bajo e! aspecto dei •credJto dei IJa'is <in e! .estranjero." Rawson declarava 
ness9 d·abat·e: «Siempre ha sido mi opinion .que €1 estado .de sitio es i·nutil po.r J<ne. 
ftoaz, o es pern'icioso curundo se neva a efücto. >> . :fr]goyen designava-o •Com·o resto 
«orig.ina•rio de épo·cas remotas, en que la libertad y las garantias no jogaban 
como hoy e! rol de p-rlmo.rdiales elementos de f·elilcidadti socia,J. » E Emiilio A11V'ear, 
na convenção de 1870, stY'gmatisava-o como «·e! último refu jio de.jrudo á la dLcta· 
dura ... un esta•do de m.iedo, de comjpli'cid·ad, ó trrjpotencia .dei g·obernante .. 

To•dos esses, com a esoola pl'atica doi; effüitos do estado de sitio em sua terra, 
devastada pelas .rctaltaçõ<is •entre -Os governos e o·s ·partidbs, ·pugn·avam .pela sup-
pressão dessa .medida, como voto de t-0dos -0s wque anelam ver rea!i.zado s-ol!d•1-
rrlen te e! g·obierno <l·e 1a libentad . » Outros, p or outro lado, o rudvogrum com o ne-
cesstdaJd·e fatal. Mas estes mesmos, can:fessan:do-lhe os per.vgo.s, quer·em•n'·o S•Ujelto 
a d.iques 1egaes inswperBJVeis. Entre e-J.Íes sobresa·he Alcorta, um dos màis hrubels 
pubJi.cistas argentinos, d·izendo ·: •« La salvacian <lei ór-dem sócia! es la suprema 
aspinrucion, pero no intervre.too·o el peligro vo;r ba vol~ntael 6 el cwpricho de los 
gobernan&es, sinó p0>r Jos .IJTece,ptns de Ia Jey y en la fonma que el.Ja deterJrtlna . 
H'ab11á quiZlá la omin:l:potenda de una constitucion, pero no Ia omnialo·tlencia de un 
hombre>> . (1) 

·C}a·ro es·bá, ,pois, que o n osso Conig;r·esso Constituinte, sob o ardente sopro 
democr.aitico ·que o infla=ava, ·nã_p pod:ia ter feito essa ooncessão á esoola res-
triotiva, senão so•b o ,pensamenbo de .reduzil-a ao mini•m-o d•e arbitrio ,possivel. 

Havemos de entenJdel-a, 1po·rtanto, nesta parte, nã·o amipliwtiva, mas limi·tatl-
vamente, no !'i•gor mais ·estre~to do seu sentido, tanto mais qurunto aqu i se ajusta, 
m ais do que a outra qualquer ,]lypothe.se imaginavel, a odf.osa 11estringendei. 

No direi.to l:ruglez e ame·riJCamo a suspensão do heibeas-corpiis não se admltte, 
11 não ser nas .h y1potheses c1e inv,asão ou .revolução (rebel!ion, or invasio.n) .: 
cc.Jimitação mui justa .e salutar, que cer·cêa d·e um golpe um meio ·effkaz d<i op. 
pressão, capaz roe ~er abusada, em dias maus, para os fins mais concliemnmveis». 
(2) A lei ·americana, com effeito, adoptada ·em 20 de a bril d e 1871 (seis anno;; 

'8JPÓS o termo d·a l uta separatista), só a u toriza essa medida exoepci-onal, quando 
as combinaçõ·es sediciosa.s «fpl'em taes, pel•a 01•grunização, pEJlas a·rnnas, pelo nu-
atjer.o, pela fo.rça, que :possafll destruir ·ou desafiar as auto.rrdades !egaes. Whe-
neVl'W the uniawful oombinations shalll be organised and a1·med, and so nitn•e-
rous anel power ful a·s be able by violence to ether wertlvrow ,0 1· seD at elefiance the 
constituted auth o,.4ties. » ( 3) 

1Em Fra·nça tem reg]d·o su ocessivamient e o assum;pto a lei de 10 f.ructLdor, 
anno V, a de 9 de rugosto de 1839, ·a .·ae 28 . . a•e abril d e 1871 e a de :5 k'loe abr il 
de 1878. Esta ultima, a qull IJr,esentemente vigor:i (aI'l:. lº), para a d·eC!araçã{:· 
do esta,do de sitio, «'P·erJgo jmmlnente, r·esulhtan te de .g uer ra e.strangel•ra, ou le-
vanPame1; to á mão arma.da.» 

No Chile, a Consllitu·ição d:e 22 d e maio d<i il833, art. 82, §' 20, estabelecia : 
'l·En caso d·e .com.ocion mterior, la d.eclaracion de ha!lar-s·e ·un-o ó varios puntos 
,en estado de s·itio, corresponde ai ·Congreso; per.o si e·ste no se haHair ;r.euni•do, 
p uedll e! pt1esid·ente hacerla oo:n acuerdo d1e1 consejo de 1Estaido por un determina<lo 
tiempo.» 

(1) .A!MANCl ALCORTA, Leis garanti as constvtuC'ionales (Buenos-Aires, 1881). 
p , 164. 

(:!) .story, COtn17W>Lta,ries, V. II, § 13041, :p. 208. 
(3) Hare, Op. cit. , v. II, p, 982. 
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Na R epu.blica do Uruguay, a Constituição de 10 de ·setem.bro de a829, entre 
as attríbuições do Presidente, enumera (a.rt. 81) a de cctoma.r medidas promptas 
a,e segurida.d en los: caso·S graves 6 im.pr·evdstos de ata.que esteri-o'I', 6 oonmocion 
inte1··iC11r. » ' 

No ·Elquad"Or, pela •C01I1stituição de 1839, aTt. 60 § 12, compete ao Poder E:ioe-
cm;i vo ccdec-la.rar ·ein · ·estaid'O die sitio ·COn acue.roo ·d«;l Oong•rieso, 6, en su reoeso, 
dei consejo d•e Estado, integra 6 parcialm·ente, el territorio de la R epublica por 
tiempo determin ado, en caso de suceder 6 amenazar ;t-taque ester·ior, 6 comna-
cion ·L1ute1"io1·. » 

.Em '\'enezuela as Co•nstirtui.çõ·es <los Estados, com mais ou m enos arnlJllltude, 
~utorizam o Pod.er ·Ex;ecutivo a susrpenKLer as garantias, na hypothese de cccon-
nwcion inter,'ÍlOr.» 

lA CQJlstHuição ,paraguaya, !!!dO:P·OO.da em 1.870, presorev·e, no art. 9°: «En caso 
de aonmocion interi.or 6 ata.Que esterioT, qiie· vonga en velig1·0 el ejercicWo ela 
esta Const>itucion y de las autori<d·aJd·e.s creadas por ·ella, fe declara1iá en estado 
de sitio wna pa.r.te 6 to<'Lo e.l territorio 1Pa.ra.guayo, por un termino limitado.» 
A mesma phrase ccconn~ocfon intler'iOr r·epete~se no art. 72, § 22. 

Na Bo1ivia a Constituição d.e 15 de fev·ereiro de 1878, de toda.s rus Consrti-
tuições cOnihect&!l!s a que ma'Ís d etidamente se OCJCupa OOni O estaid-o de sitio, SÓ 
o ·admltt-e (fü·t. 2G) ccen l-0.; casos d.e gra(l)e veligro v·or caiis.a de co1MnD'C1ion inte-
rior, 6 d·e .guerra esteri·or. » 

.Analogo p'!'eceito encerra a Constituição argentina, cujo airrt:. 23 resa: «.E.n 
.ca·so d.e conmoc'imi i1•te1~ior ó de ataque es·t e>rior que v01.igani en veli gro el ejer-
c·i"io de esta Gonstitucion y ·de 1'as aut()I'i'dades c1,e.a.d'as ·P01r ena, s.e a.;eclura..râ 
en estado de sitio la provinqi.a 6 territorio, eu dcmd•e, exista la vertwrbacion àei 
óraen.» 

ITDdas essas Constituições, cD•mo se vê aparenta ?1J<.. se enti'e si, descen1dem 
um&s das outra.s, e, ·áG vezes, se reproduzem litt'erruhnente, subordina.m a possibi-
Udade do esta;do de sitio á :pro·ducção de guerra estrangeira, ou commoçã0 in-
terna, q·úe envolva perigo grm;e, perigo aa ordem constitucional. N'essas mesmas 
eidg•enoias ·c.olnoidia a nossa Constituição im~)el°i'ál (art. 179, § 35), as.sim ·<lomo 
a portuguez.a (a•rt. 145, § 3 4 ), não -permitti.ndo a doe.lar.ação ele s itio pelo P·oder 
Ex;ecutivo, .senão quand,o·, ·não •est:ando 1·euni·<1as as Clamaras, a vatiria correr i1nmA-
nente pe.ri.go .)) 

Mais s ev:era que tod.•as ess as Gonsti-budções ·é ainda, rrm s•ua fórmula, a. nossa 
carta federal. Eua· presc:r·evie (·art. 80): , ' 

«<·Pod·er-se.JJ.a deol&rar em est!l!d.o de sltio qua·1quer parte do t erritorio da 
União, suspendend.o-s·e a.hi as ,gar.anti·as oonsti.tucionaes por te:n-~po determinado, 
qua,ndo a ·s.,guramça da Rlep1ibUcct exhgir, em caso de wg·gressão estra;ngeil"a, 
ou oom'moção intestina.» 

«·§ 1. 0 Não se acha•ndo reuni elo o CQJligresso, e con,endo a vatri<> imm-inente 
perigo, exercerá ·essa attri:buição o Podei· Eicecurt:ivo '.Fed.era.J . >> 

<De tres condições d·epende, pois, a oon.;; tituciona:li:dade do es '.ado de sitio: 
Commoção ·int·estina ; 
Perigo immmente, detcrnrinaido pela commoção, ou ;p·elas oiiu sas .que a p ro· 

duzirem. 
·EXltensão tal desse pe.r!go, que possa pôr em risco a pama, a segurança da ' 

R e1ni b lii N t .. 
·Ev.ident.emente «VO·t1'ill>> e ccs.egi1rcmçci .clct ReviibUca» são aqui 1tra.n,~ umptos 

equ!va:lenúes da mesrn1a i.déa. O •pensamento Legislativo, i'lll'Perfeitame·rit·e •definido 
no v:ag.o de palavr.a «patria)), conC·re t iza-s e, assu1nc fónna t echnica , pb:sit iva 1 na 
ph:r.ase «s•eguvrun9a .aa Re11mb1ioa». O que se teve em rnJira, pois, é a violencia con-
tTa a v~da c-onstitucional do pa.iz, o ab!l!lo nas instituições, ou na ordem geral, 
que as sustenta. 

O peri·go .previsto é, pois, o perigo poUtico; não aqueHe, a que .poderia~s 

cha·mar o perigo po!i!cia!, a saber, o q'ue cabe na es.p l1·era 1'.l as medidas or<linar.ias 
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de repressão. A i•nte11P·retação, aqui, ha de ser estrictissima; porque o contrario 
im•portarla o mesmo que J)ermittir a transfonna,ção do estado de sitio em pro-
videncia us·uaJ, conveTter ·o regimen eonstituci-onal em reg>imen de interm.ittencias 
eoonstitueionaes e intermlttencia,s clictatoriaes, faz.er da vontade do Executivo a. 
só Constituição verda,deira do Estrudo, entregiar o direito nacional, nas suas 
garantias suop·remas, á.s emoções .pessoa,es do Presidente da Republica, ás suas 
fraquezas, ás suas l·ras, ás suas obsessões. Afrouxae um pouco a redea á her-
l!lllenJeut~ca, e cahlremos, S'rs. Julzes, na situação dessas inlfellzes RepuJ:>Ucas l·ati-
ruas, cujo proxilllJO exem.pab temos na R epublica Arg,entina, ·doa qual se poderá 
diz.er, na phrase de um escript-0·r s•eu, aU(l,s· caloroso defensor deste recul"So· 1JoJ;. 
tico, da qua•l se JX)deriá dizer que, «des·d·e 18·53, vhre per.m1vnentemente em estado 
de> 0siti-0.' (1 l Um simples inceindüo, ateado, em .23 de <fevereiro de 1875, a um 
coll!egio dlrlgtdo .por Jesuitas, na c·aopHal, bastou ali!, para qu·e o P-0der Executivo 
declarasse o estado de sitio, por trinta dias, na p.rovin_cia de Buenos Aires. ( 2) 
Ora, por mais que, no Sena<lo, a eloquencla de Sarmento se esfo rça.~se em justl· 
fi.car a medida, evooan°do as mal.s tremendas recordações do fa nnrtismo incendiaria, 
a conf.lagração geral dos t em.pios catholicos, em outras éras, em toda a supe1,ficie 
da Inglaterra, a .p.rOlprugação fantastica d•as chammas que, no es;paco de tres dias, 
na Hesipan.ha, em p leno secul-0 2GIX, ha sessenta e d·ous annos apenas, consumiu, 
a um signal ·le Ra:.-c'<·1on a , quinhentos c(·11ventos e quarenta mil>hões de proprieda. 
~s. - o juizo dos com,petentes lavr-0u sentença contra esse acto do Governo 
argentino. 

Um dos ·esplritos mais ·comservad<>res dcaoquelle ·Paiz, propugnando, em largas 
.paginas, a necessidade do estad-0 de sitio, reprov•a essa appJ.loacão delle, em termos 
que cO'nviém transcrever, com-0 subsidio á elucidação da boa doutrina, e porque 
parecem escr1ptos axL hoo para o nosso caso : 

·«EI lncendio dei Colegio dei S·a•lvaidor por si solo no pudo ser bastante en 
ningun caso pa11a aut-0-rizar ~:l estrud-0 de sítio por mas que sus autores mer.eceran 

e! mas seve ro oastigo·. Se t rata.ba .die un d.eiJdto cocrnun, ,previsto, y castigado 
por la ley pena.!, y la !uerza puib!l.ca t emia !-Os elementos bastantes .Dara contecilerlo, 
e-orno efectiva.mente sucedió •cem su sola .presenceia'" ( 3) 

Si ha, r·eaLmente, ponto, onde o Je.gislador constituinte devia ter especial pre-
o.ccu:Pação em manietaT o arbltrlo, em não deixar ao Executivo a latitude de 
aipreciações extensivas, - er11 este; porque nenhu'Ula faculdade se pode imaginar 
mais capaz de mudar o gO'Verno da lei em dlotadura. 

Que se ha a•e, pois, enterpder st1·icto sensu .po.r com:moção. intiestWia, c·om pe· 
r-tgo ímminente da R·e1nib!i.cq;r 

Enfeixadas estas clausulo/!• que se sucoedeni no art. 80, ter-se-ha quasl pr·IAna 
facie .a·eftnid-0 o pen·sa.mento .lf!gls.Ja·füvo . 

.Na escala das commocõ\ls passiveis, ha gradacões lndete·rminaveis. Commc-
çõés pod·em resultar de conflictos materiaes, mais o.u menos· limitado·s ·em sua 
âirem, ou na q.uantidadle, no caracter, na dlspoolcã·o d e seus autor.as. Co.mcmnçõee 
promovem, na cidade, a indi;mi•plina dr. guarda. Commoções pod·em estabelecer,<;e 
pela repetição de eoertoo sinhljtros, ou pe.Ja extensão delles. A desorga nização dos 
serviços adml•nli;trativos .pode trazer o animo pcublico €m estia.do de cammoção. 
Em verdadefr.a cornmoção temos estado nós, com a reiteracão quotidiana dos clcsas-
tree, que es•p.alham o terror pelas nossas grand·es vias de trams.porte, reunida :!. 
desmoralização d-0 serviçe tejegra,pohko, á subtracção es·candalosa de malas p-OS· 
taes, a-0s sofofrim~ntos gieraes, do comm.erclo pelo enogungitamento das aJl.fandegas 
e para.lyzação dos des,paohos aduaneiros . Commoção der.rumou por todos os Esta-
dos . a deposição revoiucionar(a dos Governad-0res . Camomoção, genera:li20acl-a e per-
manente, est~os atravessa.nd,p, pelo ·Plt!nioo fina.nceltio e pelos a.p,petites perigosos, 

(1) Alcorta , Op, cit., p. 198. 
(2) Ibid ., p, 197, 212 -21 '{. 
(S) Ib., p, 21.5, 
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estimula.dos em ·certas classes, com a cri-se aHme ntl,cia. Viol·entas· impressões de 
piwo.r, geradas por cir.cuimsta,ncias in-01'fensi'Vas, que a Lma,ginação a.giganta, sus-
cttaim ás vezes comrr~oções publicas, das ,mruls fortes. E crus•os ha, em que um sim-
IYles acto individual, a atr_Q_cl:d,ade de um cTlme, a insolencia de um abuso de poder 
.pro.duzem na alma popUJJ.ar oommoções i111tensas e extensrus. 

•Mas nenhuma dessa.e é a commoção i?<Pesti1w, que a Constituição quiz precl-
zar. 1P-0r que ? Porque contra essas commoções não faltam ao Governo, nos meios 
ovdLnarl·os, ,pontos de reslstenoia efficaz. Porque diante de11as, a Republica não 
se sente Insegura. Porque, si ada,ptarmos ao vago <La phrase «com:m-0ção intest i-
na• tod'a essa variedade de situações, normal1mente remedta.veis, a sorte dos fü-
reit-0s da liberda,de fi'ca:r.ã entr·egue, de O·ra avante, âs cam·biações capriochosia,g d.e 
luz e sombra na imaiginaçã.o ·do Go•verno. 

Pal'a que se vevi·fique a commoção, no sentidto constJituci-0nal, é niecessa-
rlo que a s egurança. da R epu•blllca periclite. Ora, jJara que a segurança da Repu-
blica, não só se aibale, senão tamibem «p-erig11,e», viarios requisitos são indis-
.pensaveis. Pri.m.ei,.o, ha de haver elementos de per.tu!'baçã-O organizados e c-apa-
zes de acção vio.Jenta. Se·gUAido, o o·Mecto da a:cção perturba-dora ha de ser reali-
zruvel. 1lerceiro, ha ·de se demonstl'ar que o Governo .nãoo tiinha, na polLc.i·a, na 
força armada e nos tl'ibunaes, meios de reip•ressão d·ecisiv-0s. 

E', com ef;feito, da mais evid·e111te evidencia que, se o Ex.ecut!v-0, ·pela acção 
judicial, voUcial e militair, pu1der p·reventr ou cortar o mo·vimento ; se 
es•te 1conta.r 111penas elementos ·eS'parsos, .desorganiz·111dos e im!po·tenites; se -0 seu ob-
jeeto fôr ine:x<equiwel; se, ,por exemplo, ·como na 1hyipothese, o a lvo indi•c·rudo da 

, e,ccl'amação sediciosa estiver em um ~gonizante, um morto, digamos assim, ê 
rir do direito e do s ienso .commum, é arrostar crimi'11osamente a verda'de .e a mo-
rra! .pu.bUca, o decretà r medidas ·de oppressão e >terror, onde ·~a.ci.Jm·ente vence-
~l11Jm ru;; de a,dminis.tração e dustiça. ·«iPara taes ·casos, ah! está a !f-0rça pubJ.ica: 
e'1Ja d.eve basiar, ·para imrpôr a ·ordem, e deter os ·culpados. Se nãoo ·é asslrrn; se 
1\ mister, em to·das ·es·s·as situações, reicoMer ao estado 1de slitio, f!l-Oderlamos dizer, 
OOm. o Tri·bu111aJ .Supremo ·dos Es't'a'dos iUnidos, que «qtu:i.ndo pwra salvwr uni p·aiz 
regido por insti:tii·i.ções li·vres, se r eq11,er o s.rnc1·;,ficio fr'equJe?i~e ao.q pr ,"ncipaies can--
lleaes, que a.s-seg11,1·cwi os dkeítos h'UAWan,os, não va.lle a !Pena \'.!.e saltva.r esse p•wiz. • 

A Constituição dos Est111dos Unidos, ve·rdadeira matriz 'da nossa, diz (art. I, 
,eoc. 9) ; «2'he p~·ivilege of the writ of 'habea s-corrpus shall not be .su.91>ended , 
unless wJioo i?i oa.s.es of tlhe rebellj\o?i 011" Mivasion the piljblic sa}ety may re!qouire 
it. • Isto é: «Não se suspende·l'á o pr!Jvilegio da ordem de haibeas-C:drpi~s, senão 
quanldo a s:egurwnç-0. g·er.al o requerer, em ca..is,os de reb erllião, ou invai;:;ã o .. )> 

Os ·autores d•aquella Go·nstitulção bem viam que «Só as g1-a'IV'dies emergenctias 
n.acr.1<mwes poder.iam justificar, ou escusa'r esse Tecurso formidave l. Os autore~ 

da nossa beberaim d:kectamente naqueHa ,fonte, e não 'Podiam .trazer della -0utr-0 
sentimento. 

,Ainda nas republicas hespan'holas, onde, entretanto, os ·abusos da 'Praxe go-
vern111tiva têm convertido esta m;,d·ida de €Xcepção em ·es•tado .quasi normal, a 
theorLa dos constitucionalistas repudia essa elasUcida,de funesta, <ixpl-0rada pelos 
saphismas ·do Interesse politi·co em detrimento d'a Ji>berdade. 

!Para que se possa exercer o direito excepci.onn:l, diz .A1corta: ccé indispen-
sa·vel qu.e se ·produza, ·com a·ccentuados car·acteres, uma necessidade eJf1fectLva, .Ju 
um perigo imminente de que se man1'feste essa necessidade. Fõra daqui, o ln-
taress·e ·de um ·d€sEmvolvimento .socl:al maio·r, 111.ma situação suscepU.vel de me· 
Lh-0rar, mas que niLo ameace directaimnte a ordem, ou a es.tabHldade commum, 
não rpodem whrir Jogar a medidas extremas, sem que -a excepção se torne em re-
gra, e a Uberdrude se arruine de t-0do. .Assim itod·as as constituições, desde !Roma. 
até ·a da .BoUvla, todas admittem a medida excepci-0nal, mas em casos igua·lmente 
exceipcionaes, e sómente quia?ido o organismo ·da 'Vida <>rdinaria não s eja bas-
tante, c~m os seus etementoo, .para manter a -0rdem publLca. » 
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!No debate, que, em 1870, se travou nas camaras a,rgentina·s, tratando-se de 
estender a Corrientes e Sa11ta ~é ·O ·estado de sitio dec1'arado para a província de 
Entre Rfos, em consequencia da revolta de Lopez Jordan, -o Senador QUINTANA, 
O'Jl1pugnando a legalidade desse a'ivitre, dizia: •«/No basta que ha.ya un ata,que .,,,_ 
terior, que ponga en peUgro el eJe!'cicio de la constitUJci-on ; es necesar io además 
establecer este antecedente .constituciona,J ·é indispensable: qu~ ·ese ataqu.e, que 
esa commocion inte rior ·pro1dusca una pertUlibacion, que ponga en peUg.ro eI ejer-
cicio ·de la ·constitucion y el reSlj)eto de '1as autoridades en ·el Jogar que preten::la 
somet»r-se ai dum mip.erio ·dei estad•o de si.tio." 

!Mais que nenhum, ~orém, ·f·rlsava a verd·ad.eira definição da materia ·TJDJEDOn, 
o celebre estadista argentino, dirigindo~se, 1como iGov·ernado·r · da 'Provinci·a de 
Buenos Aires , em mensagem de 1º d•e mM'ÇO d e 1880, €L Assembléa LegisJ1ativa. 
<.Fu era de estas C·RSOSll, dizia, •c«dJe! a[zamifflen!to en an<mas 0clel a.lz•cimienlto ~Mico, 

[10 hay, no puede haber declara;cion •de esta-do de sitio.» 
1ccLevante ,pubHco e em armasll, eis, portanto, como se crystallsa sensivel-

mente a enti:dade .ju.ridica, indicada na Constituição, pelas palavras: <cco.mmoção 
inteErtina, com per1go 1.mminente para a segurança ·da 'Repwbllca . n A intel"jlreta-
çã·o de 'TEJEIDO'It, em verdade, 'é a que consu•lta rig.,or0samente a fiTiação histori~a 

do direito •constHucional. «clnswrrection (insu·rreição)·· ·ê o qualiof;cativo dos le-
gistas inglezes. «<Rebellion» (revolta) é -0 da ·ca:rta americama. Ora, o frireito 
ingl·ez gerou .a 'C'onstituição dE>s Estados Unidos, co.mo esta gerou a argentina e 
a n ossa . 

Não ha outro meio de ata·liha,r o arbitrio, senão dar contornos definidos e 
inequivocos 1€L condição, ·que o limita. Nada m ais indeciso do que a accepção 
destes vocabulos cccomm.oção intest 'na>>, ·considerados a s6s, sem o concurso ex-
plfoativo das suas antec~dencias e subsequencias complementares. Nada IDlais 
precis-o, pelo contrario, que o seu si:gnifi.cado, se o afer :rnws ao toque da clau-
sula, ·com que o legisladof o iJ.luminou, alludindo a '.Peri·.go imrrJ..inente da Rcp:.i-
blica. 186 a reve>1ta 1manbf(jsta e armada nas ruas, ou a revo.Jta organizada e mi-
naz, ·Com recursos de acção ca.pazeG ele inha bilitar o Governo para manutenção 
da ordem, - a revolta, em summa, sob qualquer das su_as •Mrmas potentes e 
inquietadoras,. pôde constituir, ·para a \Republhoa, «per "go imminente. n Não se 
trwta do •p.erigo imminen·te ·dos transeuntes, ameaçados por um tumu•l•to, mal.'3 
ou m.enoo viol0ento mais Qu menos ensa,nKU&ltado, ruia-s Iocul, oi1,cun1scripto e re· 
prl:m~vc l . IE' o ,pe~igo ameaçand·o immediata-mente ·a RepubJi.ca e os instrumentos 
confH'l.idos para a ::,rua d-efe~a nas n1ãcs t;o Governo. Porque, se o pt rigo iintere.s.sa 
a·penas o policiam•ent o de µma rua, de um balri:o, de um .povoado, se se desafoga 
em manifestações rumo·ros~s. m as ·inc·Hens: vas , se não •oppõe 110 jogo das ~nstitui

ções um mechanismo de com'ba1e, capaz ele preliudical-as, ou estremecei-as -
a RepubHca não p&riga. Para a tranqu1ill izar, basta qu.e a p()litia re-dobre d·e vi -
.gilanc·ia, e o Governo de activ·',dadoe. E, se a ameaça se assesta :positiYamente 
co11tra a Re.pu.]}lica, mas o Governo ' conta com o ·a•poio ela op 'nião, •com a Jm-
parci·alidade dos •tribunaefj, com a fidelidade dos agentes ela segurança, com a 
lealdade da força milita·r, - ainda entãq não ·periga a Republica: 'bast'a.-J.h e, 
pa'\'a sua tranquillidade, a administra.ção e cOld i·go, a pri,são dos indiciados, o jul-
grunento dos anarchisadores, a condemnação ·d.os criminosos. 

Notae, .Srs. Juízes: a clausula .cccommoção inteGtina» sobresae, no texto, 
pa.rede meia (permttta-se a ,phrase) com a clausu1a •«invasão extr.angeiran, ca-
sadas, unidas, g·ernin.a•clas uma €L o.utra. O per igo, que se quer preven;r, é esse 
perigo an-omalo e supremq, ·de que nos c1€L medida a hypo1!hese de invasão ex-
tranue'ira. Co;m eSGa calamlJda•de a l·ei associa e equipara a aom·moção intresUna. 
A equi!V·alencia é manifesta e ' incontestavel. .O mal, de que se q.u.er '.Precatar o pa'z, 
é o mesmo: o risco imm!nente da Republica . Esse risco p6de. ·nascer de uma 
destas •âuas origens: commoção intestina, ou invasão extrangeira. Logo, para 
que, na ru~cepção do texto, se dê a cornmoção intestina, ·é prec'so que as per-
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turbações .que a caracteri·sa:r.em, S!ljam ana!ogas, pe1a gravidade, ás que acompa-
nh!lim a presença do inimigo no .territorio do !Paiz. iGommoção intestina é :a d·as 
grandes anciedades •publdJcas , quando a ·ana:rchia ba:te •âa podas, ·e a auto1:ida>].e 
duvida de si mesma; .quando o es·pirito publico se e nsombra, sob impressões s e-
me1h!antes ã.s que se .despertam ante ·a ,profainação do solo sagrado ·da patria 
pelo ·eX'tr.angeiro aruna:do. 

Or·a , ·ffi' identissimrumente, . ;nem de :Jonge se ver1ficou, na hypothese, o menor 
dos 1cara:cter·es de c·ontingencias desta ordem, Tal assimilação entre a entidade 
constituciona l e ·os dlac tos do dia 10• .não se :poderia obter, ainda apurando todos 
os a rtificios da rhetorica terrorista nos ,processos daqueHe orador da decadencia. 
he1J.en~c.a, Klitarchos, lfHho d·e J:Dinon, em ·cudo esty·1o diz ILongino·' que o zumbir 
das ·wbefüas .~»rami·a .como os javalis do Eryma;ntho. 

IQ Dial"!o ·Official e .as folhas oÚiciosas j 'á derramaram sobre aqhe1Ías 'cir-
cumstancias e<> ' ·col6ri·do natural d·os quadros dessa procederucia. E, de •tudo o que 
a inspiração adm·in-istrartiva debuxou vivi·damente por ess·es orgãos, que se li-
quida? A !historia de uma demonstração inerme, desorientada, frívola, contra 
o Ma:rechal FJ.orian·o, c~rca>do :pel·o E:xoerci.to, a favo.r do Marechal Deodoro, chum-
bado ao leito de morte, inca•paz si·quer ·de r ecebeF a naticia de .taes scenas, em 
que, á r evelia, sua, se lhe en'V"oi'Via o nome glorioso e bemfazejo . iNão houve uma 
ag,g·ressão, '1.lma ,g.otta de sangue derramado, neim uma arma dirigi da contra nin-
gu.em . O entlrusiasmo d·os mani·festantes ex'Pande-se em acclam ações. Todo o es-
plrito a narchico lh es ·b<YDbota em ·discursos e v ivas. A fanfarra, que ·os acom-
<panha, ' é uma musica .militar, l!lão i-ndigita:da como sediciosa: a do 24° b atalhão , 
de inJfanteria, .encontrada na passagem e indul•g<mtemente, espontaneamente ag· 
g.rega:da no prestito.' Nãio se sa be por mysterio de •que comibinacão, em •Que o a:caso 
parecia r.evesti<r a !habi]i·dade da arte. N uma palavra, ·em tudo isso, ausencia 
absoluta de força , de armas, de aimbiente :pro·picio ·á desor·dem, carencia total de 
unidade nos lfins, de accôrdo nos meios, de seriedade nos agen tes, de lmpo.rtancia 
nos 1caFacter es . U:ma aspiração vaga, servidà ,por imaginações im:prudentes e es-
terilizada p ela in.exequfüi1idade do ·seu objecto. ' 

Não vos esca·pará -o a1cance .jur idico desta U'ltima ·ponderação . Se o :propo-
slto e o crime .da;quella agitação eph emera e fclvola eram substituir .o Ma:r-echal 
F'lar.iano, na Pr.esidencia da Repu1J.lica, pelo Marechal Deodoro, a .situação deste 
in ewtr>e'rf11<Cs, aphasico, :paraly tico, •quasi inanime, vo·Lta·do paira a outra vida, un· 
g,J.d•o com os sa:cramentos da morte, 1basta, par.a certificar a impossibilidao<le •f atal 
da .a oclamação, ·Cuja id·éa se dá ·como ·origem e fi.to da qurelle .movimento. Mas 
crime nãB J"la , não pôd·e hwver (sé é .que t ambem isto não .e,s.t;i, rev.ogado pela 'dicta-
duora do chaos ), desde que º' ·ob'jecto c r iminos·o .é materialmente irrealizavel. «NiLo 
é possível a tentaUva,, diz o \Codlgo •Penal, art. '1 4, § ·unico, cmo 
ca:so de iivrjfftc.ac·ia abspluta do m eiio emprega•do, ·ou ilnupossibiloclailie wbs.oluta 
do film, que o d·eÜnquente se •propuzer . » ..t,i.hi está •o ca~o: comba-
ter um Exercito c om ch aranga e archotes; conquistar ·a chefia do IE:st.ado 
·pa1·a •um agonizante. E, se o .cr ime ·era 'impossível p.ela improficui:dtui·e irad-fcal 
dos m eios e pela irre.aJ.i,,abilidade m:at eri•a l 'ªº fim - impo·ss iveJ era, peras mes .. 
mas razõ·es ·O P•eTigo. 

·Ora, sem o pe•ri.go·, e perigo gera.J pa,ra a pa,fr'lla, e pertg·o imm4™3nte, é co.nst·. 
Vtl'Clionalmemte illeg.ittma a svspensão de garantias . 1 

.AJpprehJern,sões vagas, boatos levia nos, a!juintamento·s joquazes não pF<>duzem 
oommoção ü11Jestiina, nem mesmo no reino da Beocia idéal, papa onde caminha-
mo". Tam.bem •nã o importam "'º's escandalos a que , se r ef.er e, em t imid.a lfngua. 
g.em, o .decr>eto d·e ·12 do correnrte. T wes escwndalos oo.rrtgem-s·e pol'~cia lmente, 
si são oiv•is, d·isc~pl1nai;m,ente, s i sãJo mi.Jdtar es . Taes escam:l!alo.s são menos escan-
àllllosos, menos {Pertu11bado1,es, m enos a;narchicos, menos fataes ao cr·edito d-0 '.!!JS· 
trudo, á rep·utaçãJo "do >paiz no ·extramgelr.o , que o da'S v iolações brutaies da Consti-
tu[cãio op.e1a força aidqid·nis>trativa, aopoia.da na força ·marcial. O Govemo que se 
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eS'triba nestas dua,s bases d·e immunirdwde, ao po1,1to de ~e.formar dictatorialme:nte, 
a um traço de penna, com soberano d1esp·1'0S© do art. 7 4 da Constituição, t'rese 
generaleS\, sem provocar a m·enor resistencia nem dos esbulhados, n rem desse mes-
mo ex1ercito, qu,e este prerced·ente armeaça em todos os seus direftos, qua:ndo aJi·á.s, 
em .nome delles, .se revo.Jtá.ra contra a :rp.onarohia, durante ·cujos tempos não se 
descobre rU!lll só 1exemplo de .pre·potencia tal, - o Gov:erno que rt:aes audaCiM 
pourde oonsummar, sem de"'Pertar si-quer a rearcção legal, não pôde vir, no d,ia se· 
guint e, abr·igar-sre 'â. sombra de phant&smas, ,;>ara declarar a patr!a em perigG 
dlan~e de uma arruaça, cujo .corpo de agitadores coube, segundo folhas insuspeitas. 
em um ou dou.s bonds. Com um pouco de geito, o perigo da Republica ter.h to· 
mado o tilbury, e desa;pparecido na primeira esquina. 

Mas a;dmittl em'bora que foss•e ve1,dad0eira sed·ição, como o prtmeiro decreto 
o qua•l:fica. A sefüção é .um !facto pollcial. O 'Governo, em cujo caminho se of· 
ferece um desses empecilho·s, abre o cofü.go penal, e aHI, no art. 1121, enco.ntra n 
so~ução cabal da diMlculdade nes•ta disposição perem,ptoria, tão facil, quão ef!i<:az: 
«·E, quando a autoridade policial fôr ind'-ormarda da ex!stenda de alguma sediç:ão» 
(;é o caso), .«·1l'á. ao Jogar, acr.m;-wnha,da do seu escrivão e força, e, reconhQcendo 
q·ue a reunião é ilHoita, e tem fi.ns offensiv·os da ordem pubHca, o f.ai~á. consrt:ar 
â.s .pessoa,s presentes, e ·as intima.11!!., par.a se retirarem.» 

«Si a autoridade não ·fõr obedec·ida, depoLs da rereeira rudmoestação, empre-
gará a for9a pUl7"a disP,e1'.~ar o ajuwtMn<erv~o e m:cvndará reaolhe.r á prisão preven-
tiva 08 0!1-beça.s.» 

Lêde, re1êde a Constituição. Vereis aHi ais aittribuições dos dous po.deres, 
qura.nto ao estaldo de sitio, di•scrimina,das em duas fü.sposiições ·d!Merentes: na 
Primeira se firma a prerogativa da leg!s.Joatura, deixirund.o-se-1he arnpla es•sancha 
para a aprec iação das brcurustancias, em ,que a segurança da Re:;-ublioa d'e-
man·da o uzo dessa med·id\l. Na segunda, •tratando-se de .es•ten.de.r essa preo•gattva 
ao Pod•er Executtvo, um ii- limitação a;ddicional vem nota'Velmente coarctal-a: a 
clausu1'a de calamM.ades iinminen~es, em que a 11atria perigue. A patri.a., o com· 
ple,,_"O de todos os interes ~es brazileiros, o ·coii.j-uncto das instituições pollrticas e 
sociaes, o povo e o E :s,tado, a harmo.nia org.anica enrtre os elemeritos humano.s 
e os ·elementos legaes <la ·naci•onalidade. Pois, s·enhores, era .a.ev·eras, era a pa-
trla .realme<nte o que estava em· perigo, quando o clhefe do Elsitado pas·sava com-
modamente pela fl'ente das suas troprus, victoriwdo pelas ,s·uas metralliadoras, em-
quanto um agrupamento de inexpertos, engrossado pe1o ·COntirngen·te espurio d ·1 
certos ·agentes da a11dem :pubMca, dtgonos da alcunna por que a.cod·em, wcclamava 
um cliefe romnime, e des:vppareoia sem rixa, sem éco, sem v-estigio; no meio da 
LndLf.ferença geral? 

<Um pubHci.sta argenti:q·o, ex>pendendo os motivos da claru&ula de '"perigo imml 
nenrte», posta como t'l'eio !\'º Executivo, no.s ci:i-sos de commoção Intestina, diz: «tA 
com.moção in~estina nem s·empre requer acção prom,pta e ·effiicaz ; suas canse· 
quenda:s, em todo o caso, não têm a gravidalde do ataique extrll!Ilgeiro. EJ!a vew, 
quaJS·i sempre, precedida de lu tas .;:>oli1Ji,oas, em que as paixões se soocorrem A 

to:dos os meios, para coill'seguir o poder, ou anniquHar os aidversarios ; ·e como 
08 seus aaraoveres vodem ser oonfumdidos, 011. simutdlados, parla se alcança,..,. U<ma 
arma, que 'suspende as gararr.tias co1ns-1Jituciona1es, é prudente estabe>ecer-.se o de· 
bate, e particivarem nelle os varlos interessss poJ·~ticos, que tem a s·u.a repre.sen 
tação no Congresso.» (1) 

Mais, si incf.dentes .l'\i·qku1os e nuHos, como o da tàl.,de d•e 10, assumem rus 
proporções jul'idicae d·e l>erigo immlnente da patria e commoção intE!iStin:a d,a 
!Reipubllca; si o ootado qe sitio. dedarado sob ~retextos insignLf1cantes, -0omr. 

( 1) ALOORTA, Op. cit~ ~ 2150. 
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esse, v.inga fóros de c0 ns.tr•tuoional, ou sd não se adLmitte á Justi9a Federal o 
direito de nã<i lhe reconhec>;1· esse caracter, e proteger contra as .co,nsequencias 
dessa aduJ.teração do nosso regÍITilen o ind-i'viduo e a Uberda,d.e, então, senhores 
juizes, a vossa aibd1oação estará !irmruda, como a a,bdfoação do Oon.g.r.esso, que 
terá na di.ctadura permane.nte do Executivo o filtro .depurado·r das suas deli-
bera9ões, como vós terei,s nella o fiscal sobernmo da vossa Independenci·a . .As pri-
sões poilticas, que jlá •flzera.m no Congresso onze presos, .por que não farãi;i ama· 
nhã. nes·te Tribunal, os que lhe coawier? 

SI recuarides anite este a.bs'lll'do, haveis de aoce·itar a con'Clusão de que, 
quando o est!l!do de sitio se estabelecer em condições, que não satwfaçam ~ le1 
consti~uci<mal, o ·habeas-corin.is ~ o ,pal!a,ddo da cidade ameaça.da pela tyra<1mia. 

!E, si e&ta con.clusão é itrecus!l!vel, não podereis vaoillar no d.efer0imento a 
esta petição, reconhece.nd.o qu~ o Go'Verno extravag·ou no empr.ego dessa mefüda, 
tão injustif!cavel perante a carta federal, qua111to perante a h'llmanidade, o senso 
1;>ol!tlco e os creditos d·o paiz. 

OOM O ESTADO DE SITDO CESSAM OS SEUS EFF'EITOS 

Todos os effeitos do est!l!do de sitio ·desap.pa.recem com a sua terminação: 
tod·os, inclus·ive os que se ligam ás medidas de repressão, a,doptadas durante elle. 

•E aqui ·está po.r que, ainda quando vos ~Iemitti·sseis da autoridade de julgar 
a OJJ>POrtu1nic'Lalde constituciouiaJ do seu emprego e a coos1equente nullldade da3 
Prisões efif,eotuadas •Sob o ·seu pretexto, - nem por i&s:o os detidos e de&terrado.s 
perde·riam O' oou d.ire!to ao habeas-corpus. 

E'11es devem tornar ao gozo da liberdade; povque a acçã,o do Poder Executi-
vo sobre as suas pessoas find·a com a restauração das ga.ran'l.ias. 

,E' mais urna questão graviss'i:ma ·e ine:x.plorada, sobre que id·es assentar 
a~esto. Reverente;mente, po!.s, v·o,s su1;:.plica o impetram te a ma•is ·severa ·attençãu . 

.Considerae, Sr·s. j·uizes, a natureza da.s faculdaJdes ex0ercidas ·pelo Execut!v1 
duramte o estwdo de srti·O. Os legll'leios da época, com um IUIXo de ignorancla ju-
rídica inaudita nas aldeias, enxergam nesses actos verdadeiras ·funcções judi-
darias. E' o Executivo quaHf·ioando crimes; é o Executlivo condenmando cuLpa-
dos; é o Executivo appltca.ndo .penas . .Srs. juízes, ·O estudante de dir·eHo eJ.emenltiar, 
que perpetrnsse esses atten:ta,d·os contra o a lpha!beto jurídico, não escaparia á in-
di.gnação ·do mais ·benigno ·dos lentes. ·C:om os 1;:-rimeiros ruéHmentos academicos 
'se ap,rende, ao .so'1etrar da Constituição, .q•ue o Pod•er .Exeeutivo não fuiga 'll/U.nca; 
e, como a cond·emnação dos rêos, como a imposição d·a,s sanicções penaes é uma 
funcção do julg;ar, o noviço nunca mais esquece que, onde houver uma cul<pab1-
l1dade, que a;:irec·iar, e uma infra.cção, que punir, ah! ha de estar U1m rna.gtstrado. 
Si o Sen!l!do sentenceia no.s crimes .do Presidemte da Re,pubJ.ica e outros funocio-
nal'!OS, é .porque a Constituição, em termos ex;pres·sos, lhe c0'11fere a attrâ1bu:içãio 
!Pl'LV'ati.va tJ1de j,uJ.gar» essa especie de r.éos ( l!!rt. 3 3), e, para esse fim, o a:uto· 
r!za a ccimpor p enas» ('§ •3° ), a «<prof·erir ·sente.nças condemnatorias» ( § 2°), a 
<«deliberar como T·r.i.bunal de Justiça.ll (.§ 1°) . 

Póde'se imaginar, pO'lB, como vos não assombrari·eis, si so·ubesseis que, em 
es·cri1pll'o d·a mais alta provenlenda, dado a lume no D~ario Oft/ioial de ante~hon· 

tem, :se i'al1a em ccp1mição de cuLpados» peJ.o Governo, «'qualifkação de crimes» 
p·elo Governo, <<aJPi;>Ucação de penas» pelo Govenno, acwba,ndo-se ,por affirma1· 
cccathego.r.>c·rumen'te que cca Constituição au.to1'iza o Podler E<Veou.tivo a impoT a pena 
de desterro.» (Doe. n.) 
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üTa, Srs. juízes, é prec>sc não ter lido a Constituição, para desaifrumal..a com 
a imputação d.e<ite peccado vergo1niho·so. A Co.n·s1itu[ção dotou-'!los com a Rt-
pubt!ca Federa:tiva Presidencial, que é, po.r ·excellencLa, o regimen da cl!iscll'imina-
çibo dos pd.dJer<es : o Leg.islativo faz a liei ; o Exoou.Uvo ruppHca-a; o JTU>d>ciiario 
julga a c-0nstituc1ionaHdade dn Leg:hslrutivo na feitura das leis , a fldelldadie do 
Executivo na sua ruppli.cação. Não ha interfusãio, não ha mescla. Em conformida,de 
irr.epr.ehen.s·ivel com estas ·normas se a·cha tod·o o ca.;iHulo della relativo ao Poder 
Executivo: não se encontram alli, senão f.acu1dades ue a:dmtlllistraçãio ·e goV·erno. 
Isso que levou os µublfolsta.s o•ffidaes .ao ·paradoxa ineX1IJ.Jicave1 de converter.em 
o Executwo ·em tribunal criminal, is·so vó.s bem s•abeis que é outr.a cousa, e 
tem outro nome, 1Srs. juízes! Bilista ler o texto, com a inteHi.genoia vulgar das 
palavra•s, para v-el-o, e palpal--o. 

Diz, cdm effeito, o texto, no art. 80, que é o assento d•a ma.teria: 
w§ 2. 0 Es1t.e (o Poder E:ioec111tiv.o), durante o estado de sitio, restrJ:rugir-se-ha, 

nas medicnas ae n1P1·essão co:l".tra as µessoa·s, a impor : 
«1.0 A detenção em Jogar não desti.nado aos réos de crimes communs. 
"<2. 0 A desterro para outros sitias do terriitorio n!lioionaln. 
Eds ahi. A detenção e o desterro, f01cuJ.tados ao P.o'<ler Executiovo, sã,o rn~e

dic~as (ne repressãon, e não penas. Sã,o ·Prü'Viden·cias conducentes a obstar o mai, 
e não sCJ'f•frim enlt·o·s destinados a exr,:>iar o delicto. São ins•tru•mentos resotaul'ai<lo-
res da :paz, e não mei-o·s de ·castigar ·Criminosos. 1São actos de alta :;iolicia ,poii-
tica, e nã,o sentenças. Oonstituem a'Penas funcções da admi·nmtração ; nã,o signi-
fü.cam ex.erdcio de judicatura. Não envoJ.vem quallf~cação d.e culpa: importam 
apenais -cohibição de de<iotdens ·sooi·aes . 

. Entre essas duas id·éas rnedeia um abysmo. A justiça examina n infracçã,o, 
capitula a c·ulpa, inüige a rena. A a.c1mlnistração .policial .e politi ca previn,,, 
Impede, combaJte a anarchia. A Constoituição conferio ao Ex·ecutivo a attribu[. 
ção de reprimi?•, por meios e:x;cepcionaes, os casos excei;icion!li8s ele desordem, pro-
·pol'cionrundo-lhe «medidas d!l repressãon. Não usaria deste ·desigmativo. s·i lhe 
quizesse 1Communicar O direiw d0e •punir; JlOr·ciue a;s· mafiliid'eS·tações déste .füreito 
se qua,U1}cam irwarfavelment~ pelo nome de penas, no·me que em direito, não 
conhece, não soffre synoni~10& . P.ercorrei todo o Co·d. Ben. ; mã,o encon'tr!l!r·el.s 
outra .qua.lificaçã,o. Revolvei a ·Constituição inteira: nu.nca se vos depararâ. , 
v·erbo jii!gar, n en\. o substan1tivo pe~ia, s·enã,o entre a-s prero.gativas do Poder Ju· 
diciario. 

Qu·e<11eis aimda ,provas? Atten·tae no rurt. 80•, H 3° e 4<>: «·Log•o ciue se reunir 
o Co·ngresso», diz o primeiro, «o Presi·dente da Republtca lhe relatará, motiva,n-
do-as , as IDed0idas de e•Xicepção, qu e tiver em sLdo tomadas». «•As autoridades que 
tive rem tomado 'lrues medidas», accrescenta o outro·, «são reSl;lonsa.veis pelos abu. 
sos coorumettidos» . 0.ra, o ~1oder ju.}g.ador, o q ue co.nhece ele crimes,, e ir.ro·gi! 
penas, não motiv.a as· suas s<ontenças pel'ante outro poder, não tem noutro poder 
o T0ribunal da sua responsa:b1lid·rucle. A imposiçã,o def.i,nUiva de umà pena não é 
susce'!)tivel {[e j·ulgamemto u ltel'i·nr contra a mag1strrutura que a fulmLnou. Com 
a pramulgação do juizo penal, mo:rreu a causa, e cessou a p.ossihi!idade de a'P11e-
cial-a. Salvo a ·hypothese de revisão ; mas essa mesma não é jurisdicção de um 
JJOder sobre outro: é cornpetencia da justiça em r·elaçã,o a sl mesma; pertence 
privativamente a o Poder Judicia.rio, Tepresentaclo no •Supremo Triobu.nal .Federal. 
( 10ons1!t., a.rt. 81 ) . 

!Nã,o é t.udo, se,nhore.s juizes·. .Si a tlJ!"iNação éJ.a liberdade iJndtvidua1, po.r acto 
do Executivo, dunmte o estado d·e s•Ltio co1nstituiRse eX!pres·sã,o de uim julgamento, 
·este havia .ae ter ,fôrmas d!' processo, havia •d.e ~'!.eterminar accusação e .a·efesa. 
O riéo tinha necess·a;riamente que receber not>ficaçã,o da oulpa, rei>pnnder ao In· 
terrog~torlo ·do julgador, e u sar .aa def.es.a. Aqrui é que es·barram tod rus as d'icta-
durais, aqui se desfazem toO·OS Os sophismas. A1nda peramte os tribunaes mar-
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cia es, ntio ha condemnação, se.m defesa. cc ()ppressiva , .como- fo i, a sus pensão do 
ha.bea.s"corl'[)us na Inglater_ra em 1817, o in1querito a;b erto p ela commissã·o da .; :t-
mara dos lords· mostrou que ninguem fôra r et ido sinão media,nte d enuncia ju-
ra1da e prova do d eHcto por t est>munho ca.ba.I». (1) Mesmo perante as comml~ 

sôe.s mili'r·a.res, o s a.ccusados tfm direi•to a rud<vo-gado, e assim se p·roced•eu .S ellli::'re 
nos d ias anais cr.it1cos da ·guerra •c: vn ·amerkana. ( 2 ) ·Podeis cheg ar a.tê a,o T erro1·. 
folhear a histori·a à.a.~ justiças atrozes da revolução franceza ·em 1793; e ainda 
ah!, nàs tr~nsições mais surnmarias entre a lib<erdade e a guilhotina, enconllra -
relis .semp re , mais· ou m en•os r eduzido, mll!is ou menos ·coaieto, ma;is· o•u menos des -
ifigu-rad00, m as semp re ·r econhecid·o, o dfr·eito de ·cl ef·esa . Mas os retido s·, O!S d est er-
rados pelo Go·v erno do Marechal Flor.iano n1Lo p.a.s·saram, si·quer, .pelo mais· lev ~ 
.Simulacro el e processo, ·não a1,ticularam d·efesa , nã o tive-ram, a o menos , interr o-
gàlt'Orio, n em fol'am pe1,guntll!d·OS ·sobre o seu nome, ( iDep. n.) Forairn mettid·os, 
como .earga m•orta, na.is fort alezas, nos arsenaes, nos navios de g:uer.ra. E . .. 
estão j u ig.ados ! . _ . e ·es.t1Lo condemnCl!dlos ! . . . e vão 1<fümp0rlr p enai,s ! .Sen 'hor.e.s 
Ju ízes , esta 'immensidade d e ig.nora:ncia, este d e1irio de abuso incons ciente cara-
~terizam uma •época, e enYergonhmn a rração, em .cujo nome "Se p.ra:Uca esta anar-
chia , se theorizam .essas dout ri0nas . .Se a •Cons tituiçã o Br;_sHeira d e 1890, decre-
taida sob 11;s invocações da mais a lta J.iberdade e da mais amJpla democraci•a , s a nc-
cionnsse t·a e,., princi"pios, ligasse a essa s decla,rações o ·car·acte.r de s entenças , cci.n 
s id el'aJSSe como p enas es·sas· rr. edidas, fer.reteasse como ·criminosos esses ind·efesos , 
essa Cons tituição n ã o t eria a ntepnssa:d.o s, ne m coH'a t e;aes, na his to.r.ia das: mons 
t ruosldades :polític as, e seria digna da democracia .Uber.al . . . em Moçamb.iq u e . 

N ão basta1'á, .Sen1hores Juízes? P ois ibem. A ·C'onstituição republicana,, a rt. 72, 
§ 15, p rescr,eve que <minguem ser á sentenciCl!do, s enã o pel-a autor·idade competen:te. 
eim v i r t itcle de Z&ii an~erior e 1i a f órma por ella 1·egi,Za<la.» Qua l a .lei •q1ue regiu-
lou o .process o .dos suje: tos á ,prisã o e dest erro 1por s.enten ças do P oder 'E:i.oecuú1vo ·1 
T al juiri fld1cç1Lo nunca se conll eceu: s eria no.va . T al processo :nunca exilltiu: era 
miste r co•nstituil-o . O Pod<'\r J•udicia;rio n 1Lo julga, s enão mediante fo rmas· p re-
<lf!ta'be1'edda1s . A Const~tuiçã'O não lh' o JJermitte. filstaria isento o Poder E xe-
cutivo da mesma Íimitação tutela r, nas catt sas que dulgasse? P or que dis ti-ncçã o ? 
On<le e<>·tá ella? ·T al <'listil!l cção '1'ô ra :insensata . S i o 'E x ecutivo j·ulga, h a d e t er 
proce.sso fi x o de jul.gar. E o processo de julga r, como o de capitular os crimes , 
.requer lei anterior, que o estabeleça . Si t a l lei nã o ex~Slte a autoridad e ju~g·a<lora 

não póde f'Unc;ciorrmr. 
IA. Con•stitu.ição não reg-ula processos . A Ccms,tJ<t;uição, no art: 80, n1Lo defin e 

de)ieto<S . Entrega a o :EJxecutiv o a-rmas eontra a desordem. Diz-lhe : aP.renderels, 
ou desterr.are.i's·». Mas, ,si essas comm0ina ções •envo1v•em p en.a lioda:de, ellas estã,o 
suoo1'dinadas· á reg.r.a do art. 72. § 15, que não :;>ermiete a i;ua applieaç1Lo, antes 
de decret a d.o o seu p·rocesBo. 

;D,ê-se, po1,éo:n, m•omentan eam ent e .q.ue rsej a.m ve rdadeiras v enas a retenção e <> 
desterro, nos . caiso,s daqu ella autorização colIJ.s titucional. Moas t-0das a s pen.as, tor!iaa, 
t.aàlas, toda.s, .Senhor es Juízes·, 1tê 111 uma duração predemarcada, nas sen t en-0as q wi 
as .imu:iõem . O condemnado n ã.c. fica servo do arbrtrio, nem mesmo ·do arbltri-o dos 
t ribunaes. 'Ta xou-se-lhe a .expütção: ·está fin da a acçã o do .poder :sobre elle. E n -
tret amto, a ,prevalecer em os can01nes do navum jiLS, os retidos, os desterrados pelo 
tl0eoret o de 12 d·e abril ·estar·ão des te11rados e p.res os indefinidam~ente, poil' rum a se-
mana, um m ez, um a,nno ou uma vida. .. a t é q uando ~·e sacia r o .r.esentim:en.to 
•politico .encarna do no iGovel'no, ou rodarem !Para ouitro pon to d b horizont·e ai~ 

1Pwixões politica1s, que so;:>·rnm no Congresso. O estado de s itiQ cessou .para tod~<!>, 

(1) HAREJ, 01). ieit., v. II, p. 960. 
(2) Ib., p, 979, n . 1. 



- 386 -

menos para esses grilhetas da galé politica. N-0 meio de todos os criminosos, elle~ 

fi caram compondo um grupo singular: o d<>s condemnados á indecitão .perpetu&. 
Os proprios forçados- conhecem a sua sorte. Mas estes Sll'StPeitos poli<ticos estão 
aiballxo d'e!les, porque o seu de.stino pe!1tence á vontad·e do .Poder. Sua condição 
fica sendo a da men:fü.cancia exercida perante <> Governo, por elles, pe1as familias, 
pelos amigos, exercito novo de d~pendenclas creadas a favo r do poder omm!po. 
t ente. !Bem vêdes, .Senhores 1Jll'izes, si esta .fosse ,hoje a nossa lei, estaria revogarla 
por ·elLe tod·a a sciencia criminal : a fixidez da pena, como· a regularid·a:de do pro-
c esso e a necessid'3.de <la defesa. 

O simples faicto de não taxar Hml1e á prisão e ao desterr.o, f!gurados no ar-
tigo 80, mostra que ella não cogitava de ,penalidades, mas de medidas d;, acçiÍl.J 
.pa·ssageiora, co.nfin{Lc1as naturiümen e na sua duração pela duração transitor1a du 
perigo, que se pro;:>õem a :remover . 

Tod!lB as legislações, todas as juri.s,.."'irudenda.s conhecidas oppõem-se á co•n· 
fusão, com que se pretende ident.Jf:car a idéa de p ena com a dessa autoridade ex· 
CE1JJC·ional, ·confe1ida ao Executivo. 

Vêd·e o direito iing!ez. tA.ll.i, diz o juriscon·sul to DICEY, o poder do mini:;terio 
durante a suspensão do lvabeas-corJ)Ws, se resume em P•render, sem os embaoraços 
do process o usual, e entregar aos tribuna,es o jul·garnento dos indivlduos prea\l,'! 
·sob a imputação ide crimes contra a •Com;tituição nacio.nal. (1) 

Nos Esta.dos Urüdos, ensinam a!H os mestres, eco unico effdto da suspens ão ê 
haib:iHtar o gov,erno a reter os individuo.s p11esos, até que sejam submettldos a 
um tribunal e um jury. ( The, sole effect of -such 'ª suspoms-ion is to enable the 90-
vernment to hold the persons whom it has ,arres-ted, wntil they ca1i be brou[J'ltt 
before a court and jury.») ( 2) •cctA sm>pensão do habeas•corpuslJ, escreve outr-0 
co.mmentador famoso, (3) 1,ccsó -con-Jlere •autoridade ao .Executivo, para detei· e111 
cU!8tocliia individuas .suspeitjls, que, ·em ci-r·curnstancla·s 1I1ormaes, seria obr i!l'ado a 
submetter dmmedtiatamente a processo, ou soltar sob fiança, (. . . no,r gwe any 
gre(J;ter (]fl~~hority fo the EJx ec~ldf-ive th!am. that of ctet~ning suspected person;s ill 
C'!tstody, whom it w.auld else be obiiged to bring to a speedy trial w t., relea"~ 

on bail.) » 
Quando s e s ubvertem as lei·s, cce se .tenta vio1entamente derribar ·O Gov.erno:·>, 

diz HARE, cca ·força deve .;;er repeli ida pela fo·rÇa, con&tderando-se legaes as ex1-
gencias à. a necess1id.rude, par<L tovnar a força eff.icaz.» (4) Mas notae bem até 
onde vão a-s cons1equencias dessa anomali:a inevltaivel. E' ouJtra autoridade ame· 
rica·na quem nol-a vai a-pontar: ccA necesstda1de crêa uma excepção á regra <.-ons tl -
tuci-onal, e a ,propria Con:stitulção crêa ou:trii., a•runui•ndo á su·s.pensão do h@beas-
oor:vus. Mas é de notar que a suspensão do· /U'.t/Jel(J;8-Corpus «[J'W,es the power to 
a1·1111,st (J;lild l;old., lru.t ndt to 1iry and pwn;is·h», isto é, cc•aiUitoriza a P,render, e d eter, 
m.as não a jitlgar, e pimir. » ( .5) 

Acompanhemos as outr<i;s constituições american!lB . 
A do Chi.le, r egulando o estado de s·itio, diz (art. 161) : «No po®-á la a.uto-

rirl!ail púbUoo cond.e~cu- por si, ni CI1JUcar pena,s. Las medidas que tomas e en . ootos 
casos contra las per:sonas no pued:en esoecLe.r ele u1i .arresto 6 tr;mi slaoion a qual-
q1f(ler JYi.i-nto díe ia .Rlepub Uccu 

A uruguaya (art. 83) : ccEl IPres;dente . . . en e ! ca-so de exigirlo asi u rf;ef! · 
temente el interés ·público, se limitará al simp1e arresto de la persona, con ob.ti-

(1) DICEY, The law of the Const., pa-g. 243. 
(2) HARE, Op. cit., v. II, 1p. 960. 
( 3) FloMEROY, An intrqd'll!Ot.ion to the C<Jnstitucümal J;aw o! the UniPed i:Jta-

tes. 10 th. ed. (Boston, 188·8) 708, p. 593 . 
( 4) Op. cit., v. II, p. a 5 4 . 
(5) SYDNEY G. 1FISCHDH, Op. cit., p. 478. 
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ga.0.i<m de p<onerla en el perimto1'io térmmo 
cion ele stt juez oonvpetente . .,, 

éfJe VBW'l,'t'e y quat;ro horas á die8t)JIOsi-

A .boliviana (art. 27, 5°) est~pula, 'Para o 
e accr~centa: "'Se el proceso no puede tener 

·dos pod<ran ser ret~ni-dos hias·ta el momento e;n 
cul.c.b 

mesmo fim, o prazo de 72 horas, 
lugar en dicho término, los 'acusa-
qu.e el ó1vfe~i material sea resta;ble-

A a.rgentlna ( art . 2 3) : wPero 
~en~e de la RepubUca condenar por 
tal caso, re-specto de las ·personas , a 
de la Oonlfederaicion. » 

durante •es1a suspension no podrá el Presi · 
si, w! aplidar pooais. Su poder se limttará en 
arrestarias 6 tra;sladarlas .de un punto a otro 

.Até a paragua}'a se vasa ·POr igual molde, estabelecendo ( a rt. 72, § 22): 
«Durante es te tiempo ·el poder dei Presidente de la iRiepublica <se Limitará a ar-
r estar á las per.sonas ó á trasladarias de •un IYUnto á otr.o de la nãcion, si ellas 
no prnfi:eren salir fuera ele! pad.s. » 

E ste d!'reito de opção, assegura.ao aos s.uspeitos, entre a .retenção no ,palz 
e a sahida .para o -exrt:rangeiro, .figura igualmente na Constituição da IBO!iV'~ a. 

(art. 27) ·e na da Republica Argentina (art. 23) . .Ora, 1não .póde hav.er signal 
mais irrecusavel de •que ·esses m eios coercittvos, lo.nge de constituLr.em .penaU.da-
a·es, são puras me·dld•as de segurança. 

iA. linguagem dos coITIJm~ntadores e estadistas ê i.aentica. «!Se d1e tiene á un 
mdlviduo, se cami.àia su residencia, sin someterle al magistm.dó, pero no se !e 
aplilla pena», escr'eve ALCOR'.l'A. (1) «1El go.bi<:n·.no» (dizia, em il876, •na •R epublica 
A11gentina, o Sena·dor .SARMENTO) «no puedle oasttgar el in&:ilvidiw, pero si puede 
detener su persona.» 

.Ora, a nossa Go1>stituição descende dessas. Por essas deve ser, .por.tanto, 
entenfüda, ·mõ.mnemJte quando a intelligencia oppos'ta envolva, como, neste oaso, 
envolveria, o.pr;;ressão e deshumaníd·a.d·e. 

Paizes· ha, onde ·as com.minações applicad•as sob o estado de sitio têm o ca-
racter de penas. Assim, a França. Mas é por.que, nesses pa.izes, a impo.sição de 
taes expiaçõ·es compete, não ao poder admimistrativo, mas aos trLbun•aes mV!itares, 
que são 't«ibunaies, e nesta ·qualid·ade, juLga•m, selbtenceiam e punem. E.is a lei 
franceza: 

1<cA'1·t. 7 . A1;ssit6t l'état de wiêge déclaré, ! 08' pow 11oirs cDont l'autorité m'v•iEe 
étaM revêtu.e po11tr le maii!Utncn dle !'on:l'l"e et d e la poUc<e pass.ent tout tm<Jiiers á 
l '.a1itorité nlhlitc.ire. L"autorité civi le co1vtin1ic néamnioins à exercer oeux de ces 
pouvoirs do'ILt l'auto.r<ité m·iWaire ne. l ' a !Vas desmisi e. 

ccArt. 8. Les trib11naitx mdU.taires p eii.veut étre swi>sis die la connwisancie des 
crimes et dlóUts con·tra :f!iir eté de la RezntbU.que, cont r e la constitlution, contre i'01'lt1·e 
et la paix '[JicbUqf1.t.e, qwe lqiie sa1it lei qi•alité ·C~es a·ute1irs pr1tneip1aux et <des com-
pUces.>~ 

!Mas nem deste subsidio inte11pretativo necessit3!mos. Assás claro é o c0>ntextú 
da carta ·bra.SiJ.eira. Ena não to.Jera o es~aido ide sitio, s enão por «tempo deter· 
m:nwo>>, <> só .aut0;r,iz-a o Poder Ex!ecwti<vo a u.sar das medi.das de repress ão, que 
lhe indica, '«durante o estado ·d·e siUo.» Mas, si a acção de <taes medtdas :perdu-
rasse para os individuas <>nV'Ol\"idos nellas, então para esses individuo.s se p.roro-
garia o estado de s.itio indetermi<na,da;mente; o que a ;;:>·rescri1pção 1const:tucloool 
não adm.iltte. 

:Dir-se-ha: «Não. Desd·e que a pr.is ão, cm o dester.ro se decrete durrunte o 
estado de .sitio, a autoríd•ade do Ex·ecuti-vo operou "nos limrtes de temp0 assígnado6 
â duração de'.le. O exerci-cio da !fundação é que S·e dev<> encerra r n.esses limites ; a 
exte nsão dos eff,eitos .della, .porém, ·não t em na lei semelha,n:te barreira..» •Mas 

(1) Ga,rcint, OonsNitution., p . 166. 
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ass1m se 1poderia argumenltar, quando mu;J.to, si a duração do desterro, ou d;l. prl· 
sã.o, se fixasoo mo 'rnomento em que ó Executivo desterra ou prende. En•tão, •uirna. 
vez deter>m[nado o period·o da sequestração política, - teria ·cessado a acção do 
'Jnvcrno ·que a im;:mzesse . .Mas, si este não .marca o termo da coacção inf!LgiJa, 
e reser>va-se o direl1to de suspendei-a, n'um futuro 1·ndef.inido, quando Lhe aprou-
ve r, neste caso a mrunutençã.o da medtda rB1pressiva traduz conildmutda;d,e tio e..xer-
ci<cio da ax:ção do Governo ultrapassando o es1taido de sitio, isto é, significa a 
dnd emar.c:ruda amipUação delle atém do ::;:>razo estatuido. e nisto vai mani.festa in-
oong.ruenc1a com a:s duas• clausulas constrtucianae:s. 

Esses tr.ibuna:es d·eJi.beraram s·egundo as fól'mas· de processo que a lei militar 
.pr<:d<:fine, qua·J.ilficam os del1h:ltos segundo as capitula~õ ·is que a It. i militar pre-
estabelece, ,e distribuem '3'S 1penallidad&s, cuja ma,tureza e durcição a •lei milita r 
preHmita. 

Nem o .p.roprio autocra-ta russo ositenta, essa odiosa .potestade. Os· nLhilistas, 
exte rmi·nadores professos· e dmpla.caveis de toda a 011d·em social, memb'l'OS de uma 
vast a conspiração ~·annificada •e t enehrosa, cujos go1pes inopinados e cegos levam 
a toda a parte a dyna,mite, O· sa'l1•gue, o pavor d'o :;eu mystert0< !m:p·enetravel, 
es ses mesmos atravessrum fón11'as· de jultgamento, antes da, expatriação para a 
Sibetia. Aqui, cidadãos d8 nome immacu'lado, almas inoff.ensivas, pat·riota-s conhe-
c idos ;peia sua devoção á f6Tma, constitucional, m ·embros do Gov01·nü que fundou 
a R<'PUblica, f·autores eminentes do movime'!1to l<!galista, que levantou o Presi-
d ente actual sobre as ruínas do golpe de Estaidü, - tudo• isso, a um revez da 
espaqa do maT.ElclTal, se sep.ulta nos· carceres e no desterro, sem ao menos a mrti-
ficação do ·crime, que üS condemna. A dictadnH'a imper.ial do Czar . .. que é ella, 
Senho<res J ,uizes', ·a•nte essa autoni<d:l!d·e, ,em que se acaba de 1mvestir o Presidente 
da Republica BrasHeira? !Re,pub'Uca . . . is.to·, s enhoresi?. Pode·rá .se·l·o ainda, si a 
reintegrardes na posse do seu, direito cons•tituciünal. 

.A.hi tend·es, ISenho•re.s Juizes, a 1q.ue despenha:iLeiTos de absurdo conduz a so -
p.hismação da, lei em •beneflcio ô.e iniq_uidad·es, momibruosas·. 

Taiman ha é essa t11ansgressão d•a lega-li:dade, que (faça-<se justiça aos trans-
gressores) devemos acreditar que nã!o a teriam perpetrado, i;e tivessem noção, 
m esmo ligeira, do dh"eit<> que sacrtfica:m. O meio de ser benwo·lo com elles é 
suppõr que não •sabem o que fa,zem. 

Esses ,rugentes do pod·e·r desconhecem ess enci®hnente a natuiieza, o alcance, 
as fun·cções da autoiridade, de que usam. Nã.o ·pondermn que a Ga-rta Federal, con-
1'ia ndo-1.he «medida,s de repressãoll, a,penas o· quiz '3Jppar elhair com os meios de 
deb!'llar crlse•s rumeaçadollll'S , remove<ndo-l•hes os elementos, em.quanto eHas não 
des ap•parecerem. Descoberta illma conspiraçãio ' <poderosa, co1llüda, ·em d'lag>nan te a 
anar«hia, si os· .seus recursos são superio·res aos da; autoridade, ou ca'pa:zes de 
inquietai-a, seri-mnente, o !Governo colhe os indicirudos, sequestra-os, ou os affasta 
do theatro do peri•go, ou da lucta. Mas uma, vez es<parsos e Teduz.idos á impoten-
cia, p e1a decepção, _pela ·d.i&p.ersãlo, os assoc!a.dos no conluio revolucionario, des-
m·a,n~hou-se a sit·ll'ação, qµ•e autoriz.ava a,s medida-s repressivas, e Os pacientes 
voltam á .liruiçã.o dos ,seus di·reitos indiv.00.ua·es. 

Si são realm·ente criminoso'S, si :ha circumstancias ind·iciativas contra elles, 
em factos que o Cod.igo a?enal q1UaU.fique, termina a acç·ã!o polittca, do Executivo, 
e ·COm•e9a a missão jufücia•rJa dos tr.Lbunaes. O papel do Governo redu·z-se ao de 
obs t a·culo fostantaneo ·e v \olento, 1que .se insinúa a proposit-0 na engrenagem da 
conspiração, ,para<lysando-1\le ines.peradamente 0 m e·cih:anismo, d·esarticulando-lhe 
as peças, annul!ando-lhe i>S segr.edos,' d'r.us tra.ndo-lhe os planos, destroçando-lhe, 
espalhando-Lhe, inutHizando-\.he os instrumentos. Delpois que o poder soprou sobre 
ess a entidade, cuja ifo·rça essencial consdstia no seu m.ys.terio, •e separou-·lhe os 
aiutores, disjeot;a m<eomõra, já nã!o .ha meios de reconstituil-a. O <rU·e sobrenada, 
sã.o os n;stos do nauf·ra:gio de um pensamento, cuja r·eco.mposição material seria 
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ainda mais dlf-ficH que a t entativa maH01grruda. E, si entre esses destroços ha 
attenu·a;ntes positivos (X>ntra• a lei penal, elles pertencem á Justiça. 

O caso vertente exemplifica .bem esta verdade . O d'esider,ando •politico do 
estado de s itio, -0 o·bdecto c1a;s medid·as· de r epl'essão es·tá mais que perfeitamente 
consegu1do. 1Desv.aneceu-se, .s·e exi:stia, o ·plaI)o su•bversivo. íMia'is do que isfo: des-
moraJiz.ou-se. Revivell-o, ag1ora, seria tarefa •cem vezes mais ardua que essa, cowa,d!a 
a li'ás a •um pequeno .esforço ,zyfficial, !P•D•r ião 1ama .. rgo;s ·àesen1ganos .pa:ra os seus 
collaboradores. Que interesse tem mais a s oci·edade no su•pplicio de ,impotentes . 
Na p\llnição de c1·iminoso,s, 'isso sim. Mas .. ·po.r i ssu mesmo, cumpre que se devante 
de so,bre •elles a interdi•cção aid1lll!ini1s trrutiva, ,para que se ·abra espaço a;o <leveir dos 
tr'ibunaes. 

- Uma d·e duas: ou esses accusa•do.s têm rewlmente a c ul•pa, que se lhes attrHme: 
ou .são victimrus de ·u•ma calu~ni·a odiosa. São 1culpados!' Mas ninguem· o •pod·el'â. 
dizer, antes ·C]lue a ,Justiga 1~e '.pronuncie . São rinnocentes? Mas é misté r que a 
Justiça os Tehabi'lite; !Porque a •reha:bilitação oda innocenda. ·ex·crucilad'a ~ 'º ma;ior 
dos interesses moracs <le uma sociedade christã. Num ·caso, ou noutro, é indispen-
savel . o ju!•game:nto, é urgente o p.rDces:so. Nenhuma a;utori\lade po.Jlt!ca tem o 
direito de aJdia;l-o. 

•Es•se Gove·rno, que .se presume ca:paz de exercer a serena m.tss!í:o de distribuir 
justiça, missão benevola, p.rotectora da 1innocencia, impardal entr.e os odi-OS miLi-
tantcs na lucta .pelo poder, - rev~I·a, nas 1ruggraivantes com 1que se e·smerou em 
ca?'regar .a w~fllcgã.o 'i).s suas vicUmas, sentimentos de rancor, que env·ergonham 
a pieda.d<J brasileioo.. As leg;islagões regufa,doras do esta•do de s iti-0 , accen.tuando 
o caracter me rrune:nte prev.entivo e policial das suas provLden·cias , buscam attenu...r 
por todos º'~ modoii ·a 1a1S1pe1,eza dessas •Commi.nações1 fa.cilmente icon .ve r siveis em 
instrumentos de peMeg.u'ição c ontr.a as dlssidencLas po1itlcas. A 'Const!tu!Ç'ã.o d-0 
Equador (ar.t. 61), por exe.mp1'o, ex.i1ge que a remoção dos indigitados se dê para 
Jogares :imvoa.aos. A d·a Hes']:Yan/ha (a•rt. 31) .quer .que se niíio exccd·a a distancia 
de 250 ki']1Jme1Jro:s ( 42 leguas) entre o Jogar do desterro e o do domicilio do 
desienadio . 1A Bolívia (art. 27) não .admitte distam1cia .maior de ·50 .Jeguas, e 
recommenda· ·a salubtlda;de dos sitias ·escolhidos (nii l·ug.-arcs rnalsamos). O Dec. de 
12 de · a1!Jril, pot'éril, sempre sob a idéa fixa que <Vê no !Governo os caracteres 

1ncompatirveis .com a s u,a natureza de juiz •e punidoT, exerce ' ,contra os seus 
accusadores uma ostentação de cr.~eldade ·inutil . Eleger-lhes, !Para ·O <lesterro; 
cl!mas, que são ·a morte pa•ra os homens do sul', a1J,aga1diços, onde a anuvião p;irio-
dica das in'Ver-nins deposita envenename:ntos f.a taes•, ermos ha;bitados' &ômente 
pelas g uarnições dos presidios e p elos .sei.vagens da floresta, .con,fins r emotissin:10s , 
como ·Cucuhy, cuja y.ia,gem cus•ta me 2les, a travez das reg,iões mais <l•oentlns, e só 
da .capital .do Pará demara perto de quírnhentais Jeguas. 

E' a violação da lei, anegra:da Pelo fel de concentrados rancor.es. 
O B·entlmento pel'S·sO'al não sa!Jc esconder,s,c nesses ex,tremos de im1)'La d<ure2la, 

que saltam pela Constitui.ção e pela 'humanidade .• Tlá o Dec. ;Ie 10 de abril deixava 
entrev"'>r esses ·recessos, es·cu11o·s e feiios, de um mão •pensamento. Alli explicita-
mente 1Se 1manif·es•ta, •co1mo 'lllffi dos mo.tivas do acto o:ffidal, a consfd.enação' de ·que 
.entre os aut.ares e 1promoto,res d·ai .sedigã:o, ,.,e aicham membr.os •do •Congresso '.NiBJcio-
nal, que gozam d e imm'llnidad.eS'l>. O mal t em .dessas ingenuidrudes, que o entregam ! 
De duas wma: ou ih81VLa rea~mente .commoçã!o .intestina •com tmminente !PCri.go da 
LR.epuiblica, ·e o IP.oder Executivo não tinha outro fundamento, que invocar, em defesa 
da med1da, po.rque a ·l~i· ISÕ .este fundamento conhece, e ·nã'o admitte outro; ou, si não 
se verifk.ou 'essa co.ndiçfuo •dcvid•amente tca:1'acterisada, .não era •Jticito ll-0 Governo 
a•poiar-,se nouitra., paira 1suspender as .garantias. 'Em q uaJqi,ier das d·uas hy>potheses 
oppostaa ai 1nd~cagão .ae .inembl'o.s .do Congresso, nos f.act'Os Slfil?eitos n ão· tirava, n EJm 
dava a utor.J.dade ·ao IGo·veirno 1iara essa: delli,beração. Essa 'constderaçã:o era invalida, 
si não havia «.commoção intestina»; si havia commoção· intestina era 'SU'Per· 

y 
1 
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iNus . .A que vem, .pois·, s·imHhrunte constdeTa<r1·do no decreto, srnao como uma dessas 
ã.ndiscreções involunta:r.i®s, em que a con:sciencia se Tasga, e se des<eob.re, umtt 
dese.as claTei·ras aber:trus na in\iustiça, por onde vara insta1l!temente um r;i.ioo lurnt-
noso 'I .A que vem, sjnão como conlfissão a:utc>J:natioa d·a necessidad·e, senttda pel<> 
poder, de desm·embrar o !Congresso, ·e violentar-lhe, ,com essas subtrações de votos, 
o fiel da ba·la:nça? 

O Impetrante, Senhores J·uizes, acredita haver demonstrado exuberantemente 
que a a utoridade politica do Governo so:bre os presos· .e degredad·os passou com 
o levantrumento do estado de .sitio, e que a autori<lade da Justiça a·gora os oreCJl.ama, 
paora desaigigrivvaçãlo da sua pur·ez.a, ou verif.icaçã0 da sua criminali<lade. 

Remove!, portanto, o .obstruculo i1h;gj,t·i!rno, que se interpõe entre os a.ccusados 
-0 ·Os seus j·uizes ·constitu cionaes. •R estitui-os ·pelo habeas-C'0'1')n•s á oomrounhão do~ 
UV'.'{'S'. 

•Arrimando-se a esta base, a vossa d·ec;i.são pader.La. evitar a ·questão constit11-
cion1al ventilada nas d·uas pa;r.tes deste i•eq_uer.imento immedJata;mente ant eriores 11 
·esta. IPorq_ue, Senhor.es Juiz.es, para examinar s i os efreitos das rnedida;s repre<-
elvas, ad~ptadas sob o estado de. si.tio, fenecem com e lle, ou a lêm deJ.le se pro-
longam, não é necessario escl'utar a re1guladdade ·consNtucicma1 da suspe!lflão de 
garantias, a sua leg:itimhlad·e, ou i:llegi.tim11dade, a cc>ntSelq_uen·te validade cm nuiil-
dade dos aotos contra a !\berd.aide individua! durante esse período pratlcrudos·. Por 
ma.i s c-0nstitllciona l q_ue foss e a ·suspensão de garantias, essa questão, como q_ue:· 
que se resolva, nã!o exclue a d·e saber si os imH'Vli!d'UOS empolgados pelo Ex·ecutüvo 
no riecwr.so do estado de !!!itio se conver.teram em <Servos penaes do· Governo. 

·Mas, Senhores Juiz.es, o Impetrante d·eve .esperar que não recuareis ante a 
outra questão, a questão constitucional. Si os abusos,. a q_ure é oc;casionad4 esta 
!ac,1ldade do Executivo, ' «pod~ fa;cilmente conduzi-r a um des1}o.tismo insuppor-
tavi!l~, nas pa·lwvras a~~a.s de uw. d·os advogados mai·s convictos· da necess'ldadc 
e.essa ânstituição ('1) - A consequenci1a é a imprBScindJbilidade do .habeM.;aor'Jl'u.s, 
a competencia 1judkiaria no exaime a.a questão constilf:ucional. 

IQg .proprio.s a utores (l'Ue imipu.gnam -essa COl!Ilpetencia, aiCa<ba.m reK:onhecendo-a , 
na· hypothese (a hypothe<se actua.L) de incorrer o ·Poder Executwo ·em abuso,, 
como seja o de aP1>licar peneis. 

E' o rquc $(} ,(i!á rcoon 1ALCORTA, 1que arJt!iJs con:s·a.g·rou •Uma terça •parte da s•ua obra 
(mais de centü e trinta aar.g.as ,pwginas) a justi!ilcar 'O •estado de .sitio. ·El~e sus.tenta 
peremptoI1irunente q_u·e, ~ aeclar01d·o o estado de sitio e e:ioercitadas .as medidas, 
que el!e Gl!oto?'iZJa, ·o parücular carece de todo o re·curso contra ellas.» (2) Mas si 
nca·so as med•id-!Ls nã'o c(}uberem na categoria das autorizada&? O pruhl.icista argen-
tinv estuda ess·a vossi:b'iLidade: "'Põ'd 1; succeJd:er que o :Pod'er Executivo dicte me-
<'ii clas não aJ.iotorizalJ.(1)8, clo?'l<Zernne, e ·appliqUJe p e~ias , ( 3) (àdverti bem: «Con-
demnie, e ap;pliq~1e pena;s.• E' eocarctame:nte o .qu'e faz o Dec. de 12 ª"' Albril, e o 
Governo, pelo Dian-io Offici.al d·e 16, se decJ.a;ra habiJ.itado para füz.er) . Em tal 
case, podem, ou não podem interv.ir 003 tr.i1lrnnaes? 

E m t al ca.so, respopde •O ipropri-o ALCOOlTA · (4), "co :Particular tem que e ncon-
trar meio de fa7Jer e1ifectivo irnmediata.mente o seu direito ; EJ ENrÃO PARECE J.JJG!ClO 
SEREM os TRIBUNAES DE JUSTIÇA QUEM o D:ElVE A'.MPARA.R. y enrton~s par@oe l;;>gi<;o 
sec'?• los tti<ibunales ele Ji•st;J~ia /;Os qioe delnm ,cvm'pwr'a1rle. 

E accr·escenta: 
e0El poder rudminis<trador haorá õ non · efecUva la. resolucion judicial ; pero 

(1) A. ALcORTAy Op. cit., p. 266. 
( 2) lb., p. 280. 
( 3) Jb., p, •27~ . 

(4) lb., '[l. 280. 
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••~• ~"'""', V """'"'" "~-· ai p11rtwulwr los niediOs de consegwirla- en el mome>int·o o~por~uno>l. (1) 
Estas proposições i·nrwdiam á luz do sol. P<arece odoso addital-as. 

\ C~rtamente; Senhores Juízes , não eg;qu ecer ei•s .que o '.POder commettido a 
\vosB·a d·ig"nidade, de negar sancção ás .infracções da Car.ta Federal' «é antes dever 
que ip•rerogativa.' ! 2) 
\ Um do<i juízes da AmerLoa, STORYJ UJma das colmnnas da juris:prudencia ame-

iifªna, escreveu paJ:av•ras, que poderiam ler-se, em cada sessão des·ta casa, como 
o evangeH10 doest e Trilbunal: 

\.«A miss·ão de .sentj!nce.a,r nos ;pleitos de .inconstitucionalldade n ã o é (ainda. 
b'ern para o povoo) uma funcçã!o, d•e que ·O· P -O'der Judilciario t enha o d!reito d~ 
ded!inar. Si é do seu d ever não a·~s·umir ju1li.sa.Lcção, quando n ão a te m, não 
mdnos imperiosamente ]he incum•b e ·exercei-a, quando a t iver. Não lhe é licito, 
cair.<> á Jegis~atll!ra, ev:itar .questões porque ei'las toquem OS· confins da ·Constitwi-
çã11 . INã.o p&de abster-se de •reoolveil-as, pela. razã'o de serem d uvid-0sas. Seja qual 
tõr ·n indecisão, sejam qua·es .fo<rem a·s· di•füiculdades do problema jur1dico, sua 
o·brigação é resol•vel--0, desd·e que .se suscite em Tri-buna l. Tão illegli!Jmamente .pro-
federâ, fugi·ndo ao ex ercício tle uma ·competencia, que l•he caiba, quanto u surpando 
~que lhe não pertença. De um, ou de outro mo-Oo atraiçoaTia a. Constituição.» ( 3) 
l IPa·ra e·nvolver o Governo actua1 numa auoreola de i·rres•ponsaJb.iJ.tdadoe, voga, 
n velas infunadas, a doutrina, ultra\josa á Republica e !nconci1Jiavel com a Gm1sti-
tuição, de que o ·P1ode.r ·Executivo •se acha revestido pel-0 Congresso, mediante u m 
voto .a~ confiança se.m limites, .com os mwi1s ind·efinidos poder.es para o .bem e 
pa•ra -0 mal. Bem sabeis, Senhores J.uizes, que o Congresso· é calu.mni rudo nest:t 
man<?'h'a de .apreciar os seu•s actos . Bem sa:b eis· que, ainda quando essa allegação 
fosse veii,td·tca, a v·ossa mi.ssão n ão é outra senão O'.PPOr 0 veto da jucllcatuti& 
SU'prama a desvarios desta ordem, si elJes se p rodu zi rem. \Bem srubeis que o 
noseo systema constituoional r epelle tão· essen cia.lmente a dictadura do P-0der 
Li;gislativo como a dictad!\lira da administração. Bem sabe·!s que é da subs t aJl'lJcia. 
do l!'losso re.gimen o prinoi:pio de que n ão ha eme·r.gencia, q!\le possa leg.i,timar o 
·~60 <Ie podere;; ·não outorgados n a ürurta •F .ederal. ( 4 ) Bem sabeis que, não tendo 
a legislatura faculdades de alter.ar a ·Constituição , não póde o Ex•ecutl:vo r elcelber 
fücu.Joda,des ta·es por delegação da •legjcSJru1Jura. Bom sabeis que cc tod·a delegaçã!o é 
1•eda.da nos gove1'nO·S republicanos.» ( •5) E, certamente, se so·phismas, .como esse.s 
tran.~·]J'1.lze ssem o lumiar deste Tr1bunaJ, '9eria para n a ufragarem na im·passi·bilidade. 
da voosa g uardia á lei su prema da Repüblica; en carrega;da ·á v i·gilamcia d este 'llri-
bunal contra as .invasões dos ,governos e a con clescend·encia da.s· wssem'bléas. 

Mas, s•i vos d·espircles da gmranti.a do habeas-c'Orqms contra os des<regramentos 
ào e.stado de Sitio, contra as suas of.fensas. ao direito con'stitucional, - n ão .pód.e' 
res tar d·wvida, em face do heroico desgarre com que o· Execu tivo acaba de eJ<Ope-
rirnentar a 1mão neste ensa io inolvid~vel, que essa dictadura mas:carada sob a 
.raz•1'<> de Estado f.icará sendo o sys tema usua1 d.e atlministraçã!o entre n ós. E !.sso 
tanto mais naturalmen te, q.uan to com a·s susp·ensões tle garantias, já o dizia 
CAVOUR, não ha quem não possa governar. 

•Com es~a ch ave .fa lsa pa'l'a t odas as diftficu ld·ades n as mã-0s do· Executivo, o 
Governo republicano .seria a mais solemne confirmação desta velha vcrdadte : 

(1) 
12) 

p . 33 7. 

Ibid. E dta TORRES CAICFJDO. JIHs iclécis y mis v rina11nos, to.m. I, p . ·51. 
(([ s a cliity i·athe;· t·hwn (t power.)) 'BRYCE, Amll'J'ican OO?n?rl-0?1;/,0ll!tlth, v. r, 

·13) STOnY, Com11ient!c11·ies, v. II, p . 38•5, ·§ 
'( i) CHARLES A . KJ,}NT, Oonst. <!eve l'opment 

the cledls. of the Supr. 10ourt si nce 1865 . 
(5) ALCORTA, Op. cit., p, 25 5. 

U.576 . 
of t h e -U'it. St!lt., as i nfl!u'eiwe b'l/ 
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Corruv·t-Oo O([Jtim:i, vessinia. •0 ,s mais inte'ressados contra a accfümaçãlo, no. paiz, 
desse vkio das Re.publicas Jiespanholas devem ser precisamente os ·elemen-
tos •conservadores da. Nação: .a propriedade, o traba·1'ho, a Justiça. Aquelles que, 
em nome desses element-0s, applamdirem a us urpaçãlo, quando eHa expl-0ra a d·esor-
dem, pa:ra espesinha~· a lei, esqu,ecem que entre a anairchia nas ·praças e a ana.rch.ia 
no regimen d-0s dir eitos e de veres sociaes, entre as sorprezas da ll' evolta e as 
victo.r ias da d'ictadura, nã-0 ·h a outra füf.ferença mais do que a que vae da indisci-
plina ;;e·rvil á servidão res~gnada. Si .a .prin cipal ambição das classes •padf.icas 
e produdoras, d·a ind ustria e da r·i•queza, da intelligencJia e do trabalho ê a con-
fiançã, a estabHidade do f u t u r.o, nada pôde h ave.r mais incompativ·e~ com .a pÓsse 
desse t hesouro do que -0 espectacul-0 d.e uma s-0cied'ade, que aibdica nas m.ã<>s1 da 
violencia, e, g-0vernand-0,.se . ·por medidas de .excepção, conf,essa não t er •nas insti-
iuições -0s, ·mei-OS de CCJ>nservação normal. 

!Srs . . Juizes do •Supremo 'Trrbuna l Federal. - Onze membro,g ido· Congrclso 
Naoional, arrebatados inconstituciona1m ente ás cadeiras que o povo e os ,Estados 
lhes' •confiaram :nas Caim.aras legisla:tiva;s, praticamente esbulh ad•os du manda:to 
popular, representam 'ª 'abolição .virtua:t da co.n.s t ituição repubUcana pelo Poder 
Executivo . 

A concessão do 1wbeas-oonpu8, a que elles, como o~ seus com,panheiros de 
rnf-0rtunio, têm dir eit-0, será ·a •reanimaçã'o da sociedade bras·ileira, .esmorecidol 
e desacor·oçoada . 

.Substitui, Senh ores Juízes, o regímen ida violencia pe4l' ,regLmen da lei, e t<:\reií~ 

indicado ao ·paiz o caminho salvador, que é o da legalidade constitucional, servid:t 
rpelos tribunaes. 

•Eis o que, com o habeas·corpus .pedido, vos 1·equer o Imrpetrante, affirmairul0 
em su·a honra a v eracidad(j do que al!ega. 

Rio de .Ja·neir-0, 18 d·e itbri! de 1892. - Ruy Barbosa. 

SENTENOA DO SUPRJDMO TRIBUNAL FEDERAL 

VistCJ>s expostos e di scut:idos os presentes .autos· de haboas-oorv1•s r equerido 
pelo Dr. ®uy Barbosa em favO·r dos Senadore:s 1A:lmi1 .. a nte iEld·Uardo w .a.nderukoil(, 
Marechal · .J os é de Almeida Baneto, D1r. Pinheii·ó Guedes, Cononel .João Se>ares 
Neiva e D eputados tC'ontra-Almirante •Dionysio íM:anh ã es Barreto, Coronel A1fredo 
Ernesto Jacques 011.rique. T enente-Core>nel Antonio Adolpho da Fontoura Menna 
Barreto, 1° T enente João ·da :SHva Retumba, Dr. João da Matta ·Mruchadv, Dr. José 
Joaiquim Seabra, .i• Tenente 'Domingos .Jesuino de IA.libuquerque, e cidadãos !Mare-
chal José Clarindo d·e .Queiroz, !Marechal Antonio rMaria 1Coelho, ·Co:1·onCI! Antonio Car-
los da Silva ,pfra;gibe, Tenente-Coronel Gr.eg•orio '.rhaumarl:ur,go de Azevedo, •Capitiío-
'.l.'enente Duarte Huet IBaceJJar Pinto Guedes, ·Majo r .Sebastião Bandeira, C'apftãll 
Antonie> !Raymundo IMi-ranqa de Carvalho, !Capitão Felisbedo Pi·á de Andrade, 
1° Tenente 1Bento José \Manso .Sayão, 'Alferes •Carlos '.Jansen .Junior, , Dr. Climaco 
Barbosa, Dr. Eg.as IM'uniz Barreto de ,_•,:ragão, Conà e de Leo,poldina, Ant on.ie> 
JoaquLm Band,eira Junior, José Elyisio ·d·os Reis, Jos é Jo,aquim F erreira .Jurdor, 

l'gnacio ,Alve,s •Oor nêa Carp.eiro, José Carlos do Patrocínio, iPlacido de Abreu, 
J-Osé 1Carlos Pard•a ! de :Medeiros 1Ma1Iet, Olavo dos Glllimarães 1Bilac, Dr. Dermeval 
da .Fonseca, Dr . .Arthur Fernandes CaIDJJos da iPaz, 1Manoel Lavrad-0r, J o5'é Carlos 
de 1Carvalh-0 , •Sa'bino I•gna;Cio \Nogueira ,d,a Gama, FranciJSco Gomes llV[acha<lo, 
Dr. •Francisco Antonio de ,Almeida, Dr. Francisco ,Portella, Capitã-0-.Tenentc Joiio 
Nepom uceno ;Ba;ptista, 1° 'l'enente L~banio Lins ·e Ca.pitã!CJ> J.osé Gonça!vBs L,cite, 
uns detidos e ·Outros ·d~terrado.1: ;por oTdem do Marechal Vice-Presidente <da He,pu-
b1ica 'em rwzão .dos acontecimentos ,que se deram nesta ·Capita l e .determin aram 
a suc~pensão das 1g11 rantias constituci-ona:es, como foi ·declarado pelos Decrs. de 
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10 e de 12 do cor.rente mez, constantes do.s documentos de fls . 138 e 139: e cnnsi-
derand·o. que, •pelo a,rt. 30•, § 10 .da ·Constttuição Federal compete ao lP.resid€nte 
da Republica, no recesso do Conigra5so Nacional, a a.ttribuição de declarar em 
estado 'de sitio qualquer ·pa.rte do territorio da UnJão, quando :a segu:r:anç.a da 
Republica ·o ·exigir, em cas.o de a•ggressão· extrangeira ·OU d·e commoçãJo ·intestina 
que cnlloque a Patria -em imminente perigo, .sus:pendendo-.se pQr t empo determinado 
as ,garantias >Constitucionaes; 

iConsiderandü .que 1durante o esta!Clo d·e .sitio ê autoriza!Clo o p;residente da 
Republica a ·impôr, ,-oomo medidas de •repressão, a detenção em lo.g.ar não destinado 
aos réos de crimes communs e o desterro p~ra outros si tios do territorio naciona'l; 

Considerando •que estas medidas não reveistem •O .caracter de pena, que o Pre-
sidente da Republica ·em ·caso algum pode.rá impôr, visto não lhe ter sido conf.e-
t·iàa a attr.i1buição de 'julgar, m llS sã!o medidas de ·Segurança, de natureza transdto-
ria, emquanto· os accusados não são s ubmettidos aos s eus juizes naturaes, nos 
termos do a1,t. 72, § 15 da Constituição; 

1 Consid·erando, porém, ·que ·O exerdcio d esta <Jxtraordinari·a f.aculdade a Consti-
tuição confiou ao criterio e •prudente discreçã!o do 'l''<res·idente da Republica, r espon-
Eavel .por ella, pela,s medidas de ·e:i<:cepção .que tomar, e <pelos a'bu sos que á som-
bra deJ.las possa commetter; 
1 ·Considerando que, pelo art. 80, § 3°, ·combinado com o ar.t. 34 § 21 da Cons·ti-
tuição, ao Congresso compete privativamente ap,1n·ovm· ou repTovar o estado d·e 
sitio declarado >pelo Prooi«lente da :Republica, lbem assim o exame da;s med·ida,s 
ezcepcionaes, que ·e'lle •hü·uver tomado, .as quaes ,Para esse fim H1e serão relatad.as 
~om especificação dos motivos €m que se •fundam ; 

rCo.nsiderando, ,portanto, que, ante.s do juizo :politlco do ·c-0ngre.5so, não iPÕde 
~ Poder Judicial apreciar o uso que fez o Presid-ente da RepubHca daquella attri-
outção constitucional, .e que, tamlbem, não é da indole do Supremo TrlbunaI Fe-
der.a<! envo lver-se nas funcções políticas do Pod·er Executivo ou L egislativo; 

·C0nslderando que, ainda •quando na si tuação 'Ol'eada pelo e·stado de sitio, 
estejam •ou ,possaan estar envolvidos alrguns direitos individu!lles, esta drcumstan-
cia não .habilita o !Poder J 'Udici.al a intervir para nuWficar as medidas .ae seigu-
rança decretada:s pelo 'Piresi:d·ente .da Republica, visto s·er i<mpossiveJ i solar esses 
<]ir·eitos d.a questão política, que os envolve .e comprehen•de, salvo s i unicamente 
tratar-se <de punir os abusos d·os agentes su.balteJ'nos na execução .das m esmal' 
mcd·idas, pm1que a esses agentes •não se .ext~ncle a necessi.aade do v·oto .politi.co 
lo ·Congressn ; 

•Considerando, por outro lado, •que não está 1Provad·a 'ª .hora, em •que as prisões 
f.oram effectuadas, nem o momento, 0em que ·entrou em execução· o decrerto que 
ouspendeu as garanti-as constitucionaes, o qual pela sua naturez•t não obedeoe .ás 
\ ormas oommuns da .pu•b!Ícação, mas encena implicJta a clausula de immediata 
)xecuçã.o, pouco importando que as prisões t enham sido realizadas, antes ou 
te.pois do estado de sitio, uma vez .que foram decretadas dentro delle, como consta 
<o 'De·cr. de 12 •elo ·corrente a fls. 139; 

·Considerando, fina:lmente, que a cessaçã'o do ·estado de sitio não importa, 
w-so facto, na cessaç.ão do.s medidas tomadas dentro delle, as qua:es continuam 

subsistir, emquan.to os ac·cusados não fOT·em s·ubmctti<dos, · como d<Jvem, aos tri-
Jun·aes coID1pet entes, pois d.o ·contrario po·deriam fk'ar inutilizadas tod·llJs as pro-
'\idencias acons·eLhadas em ta:! €mergencillJ por graves razões de o·rdem publica; 

Negam; •por estes !fundamentos, a pedida ordem de habeas-corpus. 
1Supremu T,ribunal Federal, 27 d·e abril de 1392. - F>'eitas Henriqu/es, P·resi-

eute. - B&"'l'adcls. - Aq'Uiino e Ca.sti·o - Ovid!iol d.e Lwur/eira. - Sonzw Micn~roes: , 
1- Rerebra Fr&1<CXJ. - B.cm1a.s 'Pi1iientel. _J !Andrade P'intf. - A•11p1hi iop,/Vio, pelo 
rundamento u:ó:ico da incom,petencia a-ctuaol do Poder Judiciarro, a qual extcnde-se, 

j a meu vêr, a ·todas as · questões inte,ressadas na especie, em respeito ás p.rescni-
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pções dos art:s. 34 n . 21 e 80 da. ConstituJção; uma vez .prova.do, como se mostr:t 
dos autos, que as med.idas de excepção decretadas ·pelo· Presddente da Répu'b!ica 
não são diversas das a utorizadas l)elo citado !J.l't. 80, § 2°. 

·ccEl .poüer ,para librar el auto no es privilegio; e l derecho de pedi.rlo es -
Attorney-Oeneral Bates, on oobeUJ8-corpus, 5 July, 1861. El P.resid ente cpuede i;.us-
p e.nder este privilegio e'Il t empo d e rebelion - Id. Solamente en los caso·s oonteru-
plados por 1a ·ley de1 Cong1·eso •relativo á la rebe1ion - Id. Resulta qute .,i 'Presi-
dente no está Qbl-igado á contestar ·á im auto de habea:s-aorpus'-Id. No esrespon-
sab le al judJi.cial como Presidente - Id. Los tribunallels no pue·aen r ev·i,sa,· su'8 a.atod 
poUticos - J.d .. (D•gesto de .Direito Federal - Anotaciones á la Constit!U()Wn d.e 
EstaXJ,08 Unidos .por G. 'W1. \Paschal, J . .Conco0rdan cias con '1a Constitu cion A.ri:en-
tina, por íN. •A. Calvo, tom. 1", n. 143. (O. pag. 260.) 

Macedo Soa;res, pelos fundame11tos do voto do Sr . Ministro Amphllophio. 
Piza e Alm.eida, vencido. Concedi a ordem para serem .ap.resentad<Js o Senad,<>r 

Vice--Almira·nte Edtiardo Wamlenkolk e outros cidaüãos m encionado.5 na peti~Uo 
de habeas-<oor:p=, •presos ou a meaçad.os de ·prisão pelo D ecr. de 10· do corren·te 
mez, que proclamou ·O estado de sitio n esta Capita l, por enten d·er seT o Su<pTetho 
Tri-bunal 1Federal competent e para ·tomar conhecim·ento desse Tecu1'SO. ~ 

Nesta concessão estão incuta.os os cidadãos prooos ·du-r-ante o es,taüo de slti 
porquanio a cmnpetenda do 'Tr'nbunal para isso tf i·rma-se no .seu regimeni-0 :intern , 
que no art. 65, § 3. º assim <dispõe: - O tri"bunal se dcclararlá fJnoompeten í 
para conceder a ordem. . . se a: coacção proceder ue autoridade militar, "' 
exercicio 1privativo de suas attribuições c1Jntra outro militar, ou cida.dão su~eit 

ao regímen militar (Decr. n. 848, d·e 11 de out·u·b~·o de 1890, art. 47) ou s/ 
tratar-se de m edida de repressão autorizada ·pelo art. 80 da ·Constituição, em 
quanto perdurar o estado Ide s1t'1 0, - de onde se deduz a oont'rarro senso :su 
competenc!a í)ara tomar cpnhecimento della, ·quando tiver -cessado o mesmo es 
t ado de s itio; e esta ê a h ypo1Jhese dos .autos. O art. SO da Constituição (lepend 
da lei Tegulamentar, q ue ainda não tfoi \feita, IIDa.9 parece-me .que não ;põd 
:ter outra intelligencia SCYJãO a que meu voto exprime, e •eru apoio do "l:U!l 
chamarei a Constituição do ITmperio, e os diversos actos dos poderes !Legislativo 
Executivo daqu elle tempo $USpend•endo as garantias ;;onstitucionaes . 

A Constituição do Imperio no art. 179, § 35, dispunha: nos casos de rebelliã 
ou 'invasão de Inimigo, pedindo a segurança do Estado que se dispensem po 
temp-0 d·et.erminad<O ail.gumas das formalid0a.d•es que gar:mte.m. a liberdade ind 
víd:ual, pod er,se-ha fazeT por acto especial d<0 Poder L egislativo. Não se achan<h. 
poNóm, a esse iempo reunida n, assembléa, e ·correndo a ·pa1:ria perigo imminent , 
;pode11á ., Governo exercer esta mes·rna ·providencia como medida .provisoria e i 
dispensavel, suspendendo-a 1:mmediatamente ·que cesse a 71ecess tdade, que :1. m 
t'ivou. 

A lei n. 26, de 22 de setembro de 1835, sus.pendeu no Pará, por es·paço 
seis mczes, a contar da dq,ta d·a 'J.)ub1icação da. mesma lei naquella prov·incia., 
§1§ 6° a , 10 do art . .179 dll- Constituição, lJara que pudesse o Guverno autoriz r 
o Presiden1:e da 1 eferida província <e:para mandar prender sent culpa formad , 
e 'Poder conservar em prisão sem sujeitar a processo d'urante o dito espaço de s .s 
mezes os indiciados em q1.1a1quer dos crimes de r es'istencia, ·co1•spiração, sediç 
rebellião ,e homicidio». !Nestes mei:.m·os termos se exprimem , a . .Jei n. 40, de 
de outubro de :isns, >prorogaid·a 'Pela de n . . 1129, de 12 de ou tubro de 1837, e o 
DecT. ~l o IP'oder Executivo ;n. 68, ·de 29 de março de 1841, p·rorogado P o 
d·e n. 16n, de 14 d·e maio •de 1842, suspendendo as· gaTantias no Rio Gr.an e 
<lo Sul; e oo Decrs. n s. ll!i8 e 169 d·e 17 de ma;io de 1842 suspen'c1 endo as g -
rrnntias em ·S. Paulo 't- M\nas Ger·~es. (E·~tes dous :ultimes' decretos, não publ 
cados mas collecções, vêm no vol. 2. 0 , ,p.a;g . 12, dos 'Amz.ae~ d·a Camara do 
Deputados, .ae 1843) . 
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.AfJ leis e decretos dtados, dando no prece'i.to consHtuchmal s ua verdadei~a 

intelligencia, tel'minante.mente declaram qu e a faculdade que tem o Governo, par~ 
mandar prend1er e conserva.r em prisão um cidrudão sem ser suj2ito !l process~. 

é sómente durante o •tempu da suspensão de gar,a,ntias , que deve necessariamente 
ser .fixo e determinaido. 

:Suspensas ·as :garantias ·constiltuc!ona·es em IS . !Paulo, em 1 54~. foram depor-
tad-0s para a provincia do IEspirHo 1Santo, os ·Senadores ·F'eijó e Ver.gu eiro, com 
ordem de ser.em 111ella conserv.rudos .emq'Urunto d·urassem as c!rcums<tancias m elin-
drosas e ·excepcionaes, em q ue se achava a província d e .S . :Paulo, ou não se 
·a.pproximar a a bertura l'l.a assembléa geral elg.islativa. (Portar.ia do Mi.nistro da 
Justiça, de 12 de julho de 1842, ao Vice-P1resiidente do ®spirito Santo) .. 

1Se a Constttuição da 1Rcpublica estabelece que nu estado de sitio as garantias 
con.siitucionaes só •podem ser suspensas vor tempo determinado, •quando -0 exigir 
a seguranga do 1Estaid'O nos casos de commoção i•nterna ·OU agg.ressão extrangeira, 
sendo esta disposição identica lá da Constituição do J:mperio, nã>0 se pôde admittir 
que a Cons'lítuição Republicana stl.ia i.n:teI'preta<la e executada ele mQdo meno8 li· 
bera!, e menos gararntidor dos fü.réi.tos ·e liJberdac1·es 'ind w iduaes, do q.ue o foi a 
do Jmperio p el•as leis e decretos citados. 

iSendo as d isposi~ões de nossa iConst'ituição , ·relativas fL suspensãu das ga-
ranUas constit.ucionaes, semelhaintes 'ás da •Constituição da [Republica !Argentina 
(ad1$. 23 e 86 n . 19), em apoio da pretendilda .i·n compete.nda do .Supremo Tri-
bunal 'Federal para conhecer da petiç~o de habea:s-~wpus, não 1mde ser invocado 
111 easo ultimamente ·d·ado 111aquella Repubrica, p.orque M. o juiz federal concedeu 
a ordem de ha-bea,s-corpus, a 1presos políticos - durante ainda o estllldo d·e s'itio; 
o que é confirmado pela r·esposta que em nome do '.Presiden te {la Republica deu 
~quelle Juiz o Ministro da .Guerra.. «<Tilstad.o de .gttio, diz 'J!J.e, lmporta segunido 
o art. 23 da Constituição na suspensão de :todas ·as garantias. e en tre ellas muit.1 
espedalm.ente o · recurso <'Le habeas-cd1·p·iis. Nenhwm juiz põde durante o estrud·o 
de sitio :fazer segu ir os tram'ites .Jegaes •um recurso de habeas- co»vus em favor .a.,~ 

indivi.duos .presos por ordem do 1Presidente da Republica sem desconhecer as dis-
posições •termi.nant"s da ·Constituição, e sem desacatar a autnridaide, que lh" 
.ancede.» 

Dados os factJs prevütos na. Co.nstituição, pôde o Governo cleclarar ·em estado 
ele sitio qual-quer 111onto do territorio na~ional, por 1tempo determbado, restringindo-
se nas medidas de re;pressão .cuntra as pessoas 'ás especificadas no art. 80, § .2.• 
,da me.sma 'Constituição - detenção •em loga.r não •destina~lo aos r éos de crimes 
communs, e dester:o .para outros s i.tios do .territorio naéional, tendu essas medl:da3 
aipena.s a duração do estado de sitio. 

:El' o que se deduz de nossa !Constituição, e é o que esfü. expressamente .a.e-
claradu na ·do C'!Tlle, art. H2. 

A (let e1iruinação do prazo da sus•pensão de garantias depende elo Niterio do 
Gov•er.no, da .a'!lreciação das circumstancias, da .gravidrude da commoção interna. 
Do a cto pol1tico <111 decla ração do esta.do de sitio t em o .Pres'1dcnte ·da !Rept11blica 
d'e dar contas ao •Congresso, relatando·-lhe motivadamente as medlàas de excepção 
qu~ houverem sido tomadàs para manter a ordem e as •le'is (Cons.Ut~ição art. 80, 
§ 3• e lei n. 30, de 8 de ja neiro d•e 1892, sobr,e crimes de responsabilidade do 
'Presidente ·da RepubHca, arts . 32 e 33). 

1Se é só n, segurança do Estado que justifica o uso <l es ta medida extraordi· 
naTia, cessrud,i a ca.usa, que a <lete:rminou, <:essam os e&l'eitos que d ella se de· 
rivam . 

Durante .o est~du de sitio •tem o Gover1110 a tl'acuida«e .a.e EJ[fectuar as prisões 
que a segurança do Estado exigir. Mas se, levantado o esta:do <'Le s itio, os ci-
da·àãoa cont'inuam presos ou dcsterrad0s, sem .serem suâ•eitos a processo, havendo, 
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aseim, para elles uma suspensão de gara.ntlas por tempo in•determinado, 
contra a ex,pressa disposição do ant. 81) da Constituição, a lc'' os provê de 1-e-
medio para resguardarem-se de semelhante violencia, ,e esse remedio é o habeas · 
C0rpt~9 . 

Foi voto veneedor o do Exmo. Si·. :MLni·stro Visconde de •Sabará. 
·Supremo T.ribur.al Federal, 30 d e a.bril de ·181!2. - O Secreta·r.io, João Pe-

dreir.a ào Oouto Ji'~az. 

t 1 



HA·BEAS-CORPUS (•) 

Presos politicos no Pará 

1Exmo. !Sr. Dr. J;uiz Seccional :da Capital .ao Estade> do tPará. - Basea:dos 
no art. 47, <do Decr. n. 848, ide 11 de outubro <de 1890, os a.baixo assignados 'Vêm 
impetrar-vos ordem de habea11- corl'Aus. 

Oll ·Supp!kantes fo·rann presos •por ordem ·do 1sr . Vice-P•re.'l>idente da R epublica 
na noite 2e 10 para 11 do corrente n~ez, sob o pretexto d·e haverem concitaido 
uma $ed'içao para depôr 1S. iEx . das fc r.·cções de Presidente, 1netexto <de •que só 
threram no·tioia .pela lei~ura. do Diario .Offic·icii, de 11 de abr.il. 

Presos , JJão se lhes fez .sequ-er a u to d e qualHicação, quanto mais ~nte·nro.ga

torio, pelo ·qual suubessem -qual a ·imputação crüninosa que lhes attributml. 
Levados al.guns para •bordo do couraçad0 .Ajq1ticõaiban, ·outros p8.ra bordo do '.Ria-
clmelo e outros para o Arsenal de Guerra, na •Ga.pital Federal, .furam 1todos decla· 
rados incommunicav·eis. 

Nestas diversas iprisões, lh es foi tmnsmittida verbalmente ·orc1em de embanque 
pn.ra bordo do V<llP·Or nacional Pernambnco, para cumprir a pena ·de desterro em 
•raba'tinga, S. Joaq·uim do Rlio Branco e iCucuhy, imposta }Jelo .Sr. Vke-Pnes i•dente 
da •Republ<ica. 

Não 1Jodem, portanto., os Supplica.ntes acompa•n•har esta p et ição das designa-
ções exaradas na :ettra b do ant . 48 do citado- Decreto, por isso que só .receberam 
ordens verbaes do iSr. V.ice-Presid·ente da Rep ublica, pelo orgão de ·a,utorffü11de& 
civie e militares, e amea9rudos dos mais arbitra.rios r igores, 111em ousaram ;pedi r 
ue se cumprissem as disposições legaes. Sabiam os .Supplicantcs que lhes eram 
constitucion.almentc devido~ 11;mplos meios de defesa; mas n o momento de •tama-
nha an•guStia , ifoi de rodo o ponto im'possive! abroqueLarem-se com as armas d\ 
Consti•Í/Uiçã,o e das leis contra o ar bitrio em desor.denada paixão . Mas, a falta ' 
da i.nstrucção da !ettra b n ão imva!Lda11á .a prova da ille;~a.lid.ade ·da prisão e 
deste!'lro ú os SufP'Pi·i•cantes, duplo •co·nstrangi·mento •que os ·ruffecta •na honra de 
cidadãos ·e no co,·ação du <füefes de famrna, nos seus interesses mate1ia•es, que 
l'á d'icarão ao aciwo sacrificados pelo ac to vio\.entu que os f u lminou . 

O constrangim en to d .e que os S u·pp.\ica•ntes· são vktim<tts é mega! : 
a ) !Por.que o Decr. de 11 de •aibril, pelo qual o Gov-ern0 declarou o esta!lo 

de sitio, .foi applicado aos 1Suipp l'icantes antes .a.e ser 1publicado, basean do em uma 
supposta sed ição contra a •qual protestam, mais que .tu do, us p r oprios actos orffi · 
ci&es . A sedição é crime defin ido pel.o Co.d igo Criminal e ;por e lle regulado, e 
só póde assumi r o caract er de .grave ·commoção intestina e:><igida p elo a r.t. 48, 
§ 'r15, da IConst'totuiçãu, para ohigithnar a d·ecretação do estado de sitio, •qua ndo 
para dominai-a esgotarrurn-se !mproficuamenrte •todos os meios le.gae.s. 

O.ra, o .que se pass ou no ·àia 10 de abril, n<tt •Capital Federa l, foi o sc-
guh1te : 

IPor um annuncio em 'Um do~ j·o::-naes dos que a •PUia_m a politica do Governo, 
o Diiar ·io cbe No'ticias. foi anonymamente convocada uml. m anifest ação ,popular 
ao imruor tal f~ndado; da IRepuiblica, Marechal Deoduro da iF'on~eca . 

( * ) ~o Direito, vol. •58 . 
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A esta man\f.zstação concorreram al1guns dos iabaixo assignados e nella dous 
delles, o Dr. .José .Joaquim Seabra, Deputado Federal pela Bahia. e o Bacharel 
.João !Carlos 1Pardal de :Medeiros Mallet, '.Redactor-Chefe rlo jornal O Oon~bate, 

tomaram a pala.vTa, :prcmwndand·o discUJrsos, ·que f.o·ram incrimimudos de sediciosos. 
·Mas, a rmmifes.tação correu pacificamente. Preced.ia -a. a handa militar do 

2'4° batalhão de infantaria da ·guarnição da Capital 1F 'edera-I, acom~anhava-a uma 
guarda da. Br·igruda Policial, Usava.m os cida.dãos, cam a maior ser.enid·rude e con .. 
f.iança. na lei, do ·lil'eito d1e reunião, conferido pelo ar.t. 712, § 8·0 da Constituição; 
e tanto isto .é verdaãe que a manifestação eGfectuou-se e d .is>olveu-se sem que 
a autoridade tivesse tido nec.essidiad•e de •fazer a intimação que ú ·Cod. Crim., no 
ar,t . 121, manda que sej·a feita por tres vezes, an•tes do emprego das d' orças e das 
penas da lei contra os ruj untamentos 'illi.citos. !Não se deu o mais insignificante 
conf!icto; a autorida.de não intimou a diss1:>lução da reunião; não se pôde wpre-
sentar um só corpo de delicto de ferimento, ·nessa renniãú que o Sr. Vice-Presi-
dente da LRepUJblica entendeu de qualificar de sediciosa.. 

[Para dár cunbo de v·erosimilhança ao ·pretexto ofificial era ·prec1so, a,{) menos, 
haver effeotuado :1. pl'isão ·dos a·baixo assignados nas ruas e :praças por onde 1tra.nsi-
1t.av.am os manifestantes. !Mas, nem isto se deu . 'Todos, •á excepção do 'l',en ente 
Coronel Deputado Menna Barr.eto, pr·eso pe1o prapri·o Vice-Presidente da Repu-
blica: no momento de descer do ibond, c~nduzindo ao quartel-general a banda mi-
litar do 24° batalhão, j á alludWa, todos os SuppJi.cantes foram presos, muito 
tempo após a manifestação, em ruas ·a.fastadias daquellas por onde aquel!a. passara, 
ou então nas casas de residencia. 

lE como se não houvesse ·dado a dissolução da reun'ião em virtude do art. 121 
do Cod. Crim., -o que poderia justificar a flagran0ia, fica. provado que as prisões 
fo1':1m premedita,d.as e ar.bittiariamente effectuaid·a.s. 

Assim, pois, 11 sediçãu, \Pret exto do estado de sitio, não se deu e quando se 
désse, as prisões não J'ora·m feitas em flagrante, e quando fosse , seguia-se pro-
cesso reguJ.ado pelo Cod. Cr'im., e não a;pplica.ção de pena q.ue a Constituição 
reservou ·para caso extremo. Allém disto, !fica trumbem .provado que os Sll'pplica1ntes 
na sua mataria, rntão sofifr,endo os effei tos do estado de sitio, que ainda nã.o 
es1ava decretado, .visto comq a: vi.genc'ia da .Jei só cumeça ·com a s ua pu1blicação 
e não lê publicação da lei mandar effectuar á. alta noite, com gr.a.nd·e apparato 
de •forças, prisões ·de todo q vorLto i!leg.aes . 

b) A illega!id•ade do constrangimento é ta.mbem provada pelo facto publôco 
e of.ficia! de haver o Sr. Vice-iPresidente da Republica. declarado ·o estado de 
ii'<itio sob pretexto d·e sedição - Decr;eto e considera·nd-0 .de 111 d·e abri.!; quwndo 
por Decreto e cmi.siderandos de 13, sentenciando o desterro do; Sup),}licantes , o 
faz por sedição ~ conspira.çíj-o . 

O estado de sitio é recµrso constLtucional extremo; e para empregai-o, deve 
estar o Poder Executivo sel'íuro, certo Por factos inconte&taveLs de que se com-
:moveu a ordem publica de :maneira tão proi'funda. que .se torna neces.sa.ria, .para 
restabelecei-a, a suspensão ele .garantias consti1ucionaes. ·Se não se tratasse <l9 
um .pretexto, es·tá claro ·que não seria a sefüção, mas a descüberta da cons1)iração, 
que •basearia o eJtado de sitio. 

Tornar-se-hia inexplicavel semelhante cont'i:adicçã-0 d·e um crime menor .pro-
duzir repressão, maior, se IJã-O houvesse a 'logica do arbitr'iú para tudo escla-
recei'. 

O art. 20 da Constitu.içãq assegu·rou àmrnunidaid·es aos represe·ntantes da Naçãt .. 
Não podem elles ser presos senão em flagrainte deHcto de crime [nafiançavel. 

A sedição não dava margem 'â. i;rrisã..o de representantes da Nação, que aliás 
se ·effeotuou, nem podia justifücar a detenção em J'ortalezas e o des·t'erro de que 
são victimas. Dahi ve\h o ,a;dd'itamento d.e conspiração, -0 decreto de 13, para 
Justi:ticar o abuso de pode· I)a noi.te d·e 10 de abril. 

e) Dian,te das immunkjades .garantidas pela Constituição aos •membros do 
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Congresso Fed.eraJ no seu art. 20, a illega!idade dos actos do Pod,er Executivo 
não pôde ser contestada,, 

Certo,. ê attribuição constituc'ional do Governo decr·etnr o estado d~ si>tio, 
mas (§ 3° ,do art. 8°) o Presidente deve dar conta das meJidas de excepção q,ue 
houver tomado ·e motivai-as, ao Congresso . Quer isto dizer que o Congresso foi 
posto fóra da acção <lo Governo durante o ,estado d1e sitilQ, e como o Poder Leghs'-
!ativo não é senão 1a reunião dos representantes da. Nação, está claro q,ue estes 
não podem fücar sob o dominio do Pocter Executivo, quivndo rnte haija de em-
pregar medidas cxtraor·dinarias, .facultadas ipela Const'ituição . 

• se assim não fõra, nenhum valor teria o aTt. 15 desta, que declarnu os Po-
deres Legislativo, Judiciario e Executivo harmonicos e independetll!tes entre si. 
Todo Presidente da Republica que se vi,sse constrangido a vespeitar a lei, sitiado 
pela vigilancla 'patriotica do Congresso, I>Oderia, pela simple·s declaraição de estado 
de sitio, desfazer-se da opposição ·legislativamente fei1a ao seu iar.bih'io. .Seria 
não só 1illogico, mas soberanamente ridículo que a Constituição cercasse d•' immu-
nidad,e os Tepresentantes· da Nação, lhes facultasse completa liberdad•e d1e opiniões 
e ilnviol-0:bil'idade pnr eJ.las, para que, na ausencia <lo Congresso, o Poder •Executivo 
os pud,esse não só vexar ,pela vrisão, mas cornflscar-l•he as cadei.ras da sobera.nia 
pela sentença de <1 esterro . 

Ha üS que mereceram do :Sr. Yice-IPresidente da ,Republica declaração official 
de 1que os não condemnou pelo a•buso <ln ·liberdade de imprens:i, ma.a por co-par-
ticipação no movimento conspira>torio; entretanto não foram prr,sQs em :flagra.note, 
não .foram 'interr,oga.dos, não se l'hes ·encontrou nas ·cas,as •annas, nem documentos 
que :pud·essem justificar a condemnação. 

Ha os {!ue, v·iv.endo do commercio ,e <le outras pi'ofissões indus triaes, foram 
tleste1·radoo, •porque a .policia inferio das relações de amizade com al1guns dos 
Supplicantes a crimi·nalida:<te <l'elLes. 

iNão ha na historia da humanidl!!de facto que se pareça com o que enlutou a 
historia da Republica no dia 10 ·e seguintes de abril. 

Vê-se que o Sr. Yice.,Presidente d.a Repwblica não ipodendo, sem grande ferida 
na legalidade ,e na vLgencia 'ªª ConsUtuição e suas !garantias indiv~duaes, iper-
seguir C'idadãos que na tribuna <lo Senado e da Camara dos Deputadoo, 'bem 
como na imprensa, sob a res,ponsrubi:l'i<la.de de seus no.mes, movi<Lm o:pposição tão 
intransigente quanto :pa,trioti•ca lá s·ua administração, soccürreu-se ao estado de 

' sitio para affastar pelo d,esterro os que não podiam ser obrigados a silencio :por 
outro meio . 

Não 1podem ,os Su:pplicantes insistir nas multiplas pl'ovas de ·iUegalidade do 
constrangimento, 1que os v1otima. 

iEntre os desforra<los ha os que pelo me&mo supposto crime sod'.freram duas 
e tres penas, porque o Poder •Executivo ,esqueceu•se de •que ha le i que regula a appli-
cação dest as, não admittindo accumulação quando reca•hem so,1Jre o .mesmo fa·cto 
lncriminail-0. 

'F elizmente para ·OS Supplicantes, a Constituição Bra•silei-ra moldou-se ipelo 
espirita daquellas que ,são verJwdeirarnente rep.ub!icB1nas ,e por isso mesmo 'le-
vantou ,entre o ar,bitrio e a liberdad,e a tri1ncheira i•nexpugnavel d.o lPode r Judfoiario. 
A este confiou, como aos seus summos ·sB1cerdotes de Israel, !lS ·taiboas da 'lei, 
as .garantias e fóros de ctd•rudãos . 

.A faixa do m31gistrrud-0 é a medfüda sa.grad·a <lo •:Hrei>to em tod,o o territorio 
nacional, e o habc,as-.corrpits, suprem,o recurso dos opprimidos, é como um portv 
seguro a que e.m tod'O o dominio •da União se ·podem acolher os nalllfragos da 
liberdade. 

Certos de que lhes assiste o .für.eito e a justiça, os Supplican·tes impetram 
de V. Ex. a oi·<lem de habecas~aorptts, porq.ue estão soi?fre•tdc constrangimento 
provada.mente i'llegal. 

Pará, boiido do P ernamib1ico, 2.)l de rubrll de 1892. - Jlosé ,0.(Jlf'los de Cwrvalho, 

• 
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Crupi1ão-:Tenente. - José Gonçalves Leite, Ca.pitão-'Tenente . - General de divl.'lão 
José Giwr·inltfo ·de Queii•oz . - •Capitão Dr. Mamoel Lav.i·d.dor . .....__ Antomfo F1'0!lWisco 
Bandeilra Junior, Redlaicbor do NQ!Vida,d6s . - .Sab<ino Ignaoio Nogueira da Gama, 
Cirurgião nen.ti.stci. - Dr. \A rthur Fernandles Campos da Paz, Lente substituto 
da ia secção na Faculdade de Medicina no IRi-0 de Janeiro . - Senador J osé de 
Almeid<t Ba1Teto. - Pmrdal Mlilwt (com a r estricção de h aver si•ilo interroga.elo 
n a policia, ma.s exclusivamente em abertura de 'inqueri-tos e sem o conhecimento 
atê das outras p:eçws d-0 mesmo). - Coronel Anton;io Gwrlos lta S4lva Piragib0, 
- Joaqi<im Fe-rrei:ra Jwnior . - '.Antdnio Ra!>Jnwmdo Miranda de C(JJrVa!ho . -
Jgnacio Alves Gor·rêa Owr??Ae1Aio. - -Aliferes A»fr~d(J. Mmrtins Pereira . ' - T enente· 
Coronel G-regorio Th=mcitwrgo de •A'.e>e'!-ledOI. - .Capitão Felis·bei-to Piá de Andrade. 

Deputado Coronel \Albfi-ed/o Ernesto Jacques Ouriqii,e. - Canele de Leopo<ldfl'll-0. 
- Deputa.d.o Dr. José Joaquim. Seab11a. - José Elys~o dos Re'is (com a re.>tr;cção 
de haver s~do interrogado na policia, maa exclusivamente em abe:-tura de inquerito 
e sem o conhecim~nto at'é de outras peças do mesmo) . ~ Alferes Carla& Jansen 
Junioi· . - Antonio Adolpho da Fonvowr:a Menna Barreto, Deput a,(lo pelo !Rio 
Grande do !Sul. - José { ]larlos do Patroci1tio, !Redactor da Gddwdc do Rio .. 

DESPACHO DO J UIZ SECCIONAL 

Vistos etc. T·endo si·do affecta ·ao alto conhecimento d o !Supremo Tribunal F e-
{!eral, ·em a con1'er.,nciru de 20 do corrente mez, uma petição de habewtroorpus em fa. 
v-0r dos peti'Ciornuios, ·apresentwd.a pelo ·cidadão Ruy Barbosa, como co.nsta de um 
telegramma ex.pedido da CamHal Fe.deral, publicado na •edição de hoje da Provini-
cia wo Pará, fallece-me competencia, ·a,Jlém de outros motivos legaes, que será 
ocioso enumerar, para defe*.r a pr·e.~en•te petição . 

Nestes termos, .fümegar,tdo, coino de nego, a or'dem de liubeas-corpu11 que me. 
é so\ici'tada, mamilu 1CJu e, em c umprimento do d'isposto no ar-t . 49 do Decr. •n. 848, 
d.e 11 de outubro ·de .1.S90·, -0 escrivão· faça a intimação deste ·despacho aos pacientes. 
Belém, 23 de abril de 11892 ,- F. Mendes P.'ereii'a. ( •) 

•. t> 

( * ) Vlde ipa,g. ·3·51l . 
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Haheas~corpus. ;Conspiração t enta-
da no Estado de S. Paulo . A' justiça 
f·ederal compete conhecer e jruJogar só-
.mente os crimes poJ.iticos C!!Ue af1'ectam 
a extsletncia e segura n ça da União; 
aos juizes e tribunaes dos '1!Jstados cã.be 
o conlhecimento dos <lema,is cr'imes poli· 
tLcos. E' illegal o üOnstrangimento o·r -
<1enado pe1a autoridade fed eral, sendo 08 
pactentes infüciados au tores ·de um ·cri-
m e politico que, quando provado, per-
turbaria a1penas o GoYerno autonom.ico 
e Q. constituição !,.eculia r de um Es-trudo. 

rrntellLgencia da Con.stituição, art~go 
60, letra i; Dec. n. 848, d·e 11 de ou-
tubro de 1890, art. 1'5, 1etra 'i, e Co.dLgo 

P•enal, art. 115 . ( •) 

1mpe·t rante - O Advagado Desembargador Aurelian o de Souza e Ol:iveíra 
Coutinho, eim favor do D·r. Miguel Archanjo Camarano e outros 

iVeneran'do S upremo Tribunal Fed·era·J.. - IQ \ • .\Jdvoogaido abaixo assignad•o 
impetra uma ordem de hctboo.s,conpus e.m favo·r do Dr . Miguel Archainjo Camaramo, 
cidadão brasile'iro naiturl!lliZ'ado e m embro da Ca mara aos Deputa-dos , e .mais ·em 
favor dos cidadã,os. Tenente Joaquim ·Antonio de Faria L eite, Joaquim .Dias da 
iPalma, Thomaz Rici, iNico1áo Magno, que se acham presos pre:vcntivamente, como 
1ndi-clad-0s em crime de consp.\ração , .por ordem do Juiz Seccionai! ,Dr . Antonio 
Luiz dos Santos Vr~rneck, á ~1.equisição d•o cidadão que serve o Joga r d .eChe~e de 
PoUcia <!.' este Estado .ele S. 'Paulo. 

Adoptando a jurisprudencia acceita pelo venerando Tribuna! (Dirnito vo·J. LV, 
!Pa:gs . 13 e 259) , o ,Tun.petrante se dirige orig.fnariamente a este Tribunal, omitt ida 
a via do rec urso . 

Sem fallar no cortejo de lnqua!l!ficavels brutal'idades que algm;is dos pacientes 
di21em ter soffrido quando estiv.eram incommunicaveis, d eve o Impetran te accen-
tuar bastante que o Dr. Jasê Alv·e.si de Cerqueira Ce21ar não passa de mér o 
tenedor v•iolento do Pod.er, des .. Je o dia em que teve o incri·vel despl01nte de de-
·cretar a dissolução do· Congresso que o elegera Vice-Presidente do iElstadl:i. 
iPortanto, manrnesta s eria a ausencia de cr'iminalidade dos .pacientes, ainda quando 
o processo •qu~ se lhes arm.ou assentasse em 4'.actos positivos e naes e não fosse, 
como é, 1Ydioso ,estratagema ,1mlit\.co, architectado com depoimentos de míseros e 
-0.epend.entes espiões -O.e policia. 

O Impetrante wsa d·esta 15ranqueza, rpoI'que não .se dirige são s ómen te ao v e-
nerirndo ·Supremo Tribunal de Justiça; invoca tambem- 1i indefect'ivel justiça 

( •) Do D~reito, vo.J. 5·8 . 
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da opinião publica, que acaba sempre por bloquear e por v·encer todos os d·es-
·potlsmos . 

•Ainda mais: dado o acto illegal e criminoso do .Sr. Dr. Cerqueira Cezar, 
decretando a dissolução do Poder Legis•lativo deste ~stado , é claro que, em 
qualq·uer hypothese, a1nda m·esmo admLttida a realidad·e dos fa,ctos âmputados 
aos pa.cientes, se·ria >Sempre i11egal, d'Hha do ar.bitrio e da p0repotencia, a pr~são 

determinada pelo Juiz detentor contra um represen1ante a.est e Estado, como é o 
Dr. Miguel Archanjo Camarano, quan:l o é certo q u.e ainda. não expirou o prazo 
do seu mandato e n ão occorreu o caso de fla•gr•ante ·i:lelicto 

·Eis o •que se l,ê na edição offic1al da ,constituição do Estado de S. Paulo, 
art. 9°: - «Nenhum senador ou ·deputad.o, emquan to durar o mandato, p&de ser 
preso sem prévia licença da resp.ectiva ·Camara, excepto em floagrante •delicto. » 

iPor ,s·eu cara,cter de lei .fu11damenta l, não se ;pôde considerar a Constituição deste 
Efstado como lei particular ou local, ·que ca,reça 5·e;r provada. tA ·edição o'ffkial deve 
.existir no archivo da Secr.etaria do Tribunal. E, d·emais, ·está ·O Impetrante •n.:i. 
impvssibilidade de eoohibir certidão do auto·grapho da ·Oonstitui.ção, porque nã'o 
poderia ·esrperar que um Governo diciatorial, perseguidor ·e que se tem posto ácima 

'ile todas as ·leis, mandas'se extrah ir uma tal certid·ão ·com a ur·gencia que o caso 
1eclama. 

Accresce que o proprLo juiz detentor não poderá contestar, e não cont estaril., 
ao D.r. Miguel Archanjo •Camarano a allegada qualidade de Deputado, e não 
contestará tambem a invo.cada d isposição constitucional. 

Si ~se Juiz violou a Constituiçao, .f.o,i tão sómente ·porque a t eve como 
cp1,ejud icada pelo acto dktatorial e ·criminos.o que annuUou ·e dissolveu o Poder 
Legislativo d este 'Estado. Mas, vener ando Supremo 'J.'ri'bunal de Justiça, unica, 
posto que fragir garantia

1 
dos opprimâdos· n esta quadra calaminosa ! o Impetrant~ 

acredito. que ainda ha de haver n esta te,rra brasileira juízes .que entendam não 
poder a ma:gestade do d'ir-eHo ser sup'J.}lantada .pela:s explos ões da 1força 'bruta, 
ao serviço de ambições ª1:fdazes. E' por nu tri·r ess·a 'crença que o Imp.etrante corre 
o ir,isco de :passar por in!l'enuo, al'legando a immunidade parlamentar d·O ·paciente 
Dr. Mi·gu el Archanjo 'Ca1narnno e, considerando-a subs is tente, ainda d·e·pois que 
o .Sr. Dr. ·Cerquei.ra ·Cez11r se .arrogou a faculdad9, ·que a Constituição não lhe 
concedera, de diss olver o Poder Legis'J.ativo. 

A trama, tecida nas proximidad!es do pleito e leiitoral p eJ,o ·Sr. Dr .. c erquei!'a 
Cezar ·e por cumpl1ces ·e alliado·s, -cifra-se em uma conspiração que se diz urcli ch 

contra !\ ·swpposta autorid-!ide aa·qu elle ddadão, como :bigrarcha deste Estado. 
Assim, o phar1tasiado crime não d1z respeito ·a·os poderes f ederaes·; pelo que, o 

Ímp.etra nte contesta a •COiljpetencia do Juiz .Seccional para .processa·r e julgar o mes-
mo crime e, portanto, para decretar as 'Prisões 1nev.entivas que decretou (Coei. do 
Proc., art. 353 § 4·.0 ) . 

A e om,petencia estatuida pelo art. 60 da Constituição .Federal e ;p elo art. 15 
d-0 Dec. n. 848 d·e 11 de outubro &e 1890 só concerne aos crimes poliiticos cJ ,; 
caracter federal, SOlb pen11 de .quebrar-se a harmonia do syst ema constituci·ona:l 
federativo, com a s ua duq.iidade de so.berania e de justiça. O Impetr'ante deixa de 
demonstrar este asserto ·por }á havel-o feito em o·utra petiçã!o de hc•b·eas-coriv:us, 
hontem r edi g ida, e •por.qu,e -~obre es te ponto j á está con sa•grada a inteJ.J.igencia da 
lei .por .um aresto deste T ri'bunal, com referenc ia ao crime de indiviciuos q'ue 
haviam deposto o .Governador do Estado do \Ma ranhão. 

1Segund.o se lê ·no Jo.rna,l cio Commercio de 31 de março proximo preterito, 
o 'Supremo 'Dribunal !Federal não t omou con:hecimen to de um recurso interposto 
.pelo Procura dor d.a Repuplica, por ser a ·questão m eramente estadua l, posto que 
se tratasse de um crime politico. A·ssim, 1JOLS, se0gunclo a •hermeneuU.ca do vene-
r ando oSupremo ''J.'ri!:Mnal F ederal, tratando-se ·de •Um ·crime poHrt:ico de cara.ct er 
m•eramente .est a d ual, não Hnha ccYmpeteneia o Dr. Juiz Secciona,] 1par·a processar 
o~ suppostos ind-icia.dos· ·e, mui.to menos, pa,ra os prend·er preventivamente. 
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A pri:são prev entiva é f.acultada ao juiz fm:mad'().r da culpa, e n-á'o a qual-
q uer juiz. 

E sendo incompetente 0 J.uiz Seccional, n em como effeHlo de pronuncia podla. 
determinar a prisão dos pacientes . Ainda nesse caso, s·eria annullavel a: prisão 
por via de h abea.s-001npus, porque a inh~bição do a rt. 18 § 2° da lei n. 2-033 d e 
20 d·e set embro de 1871, só se refere a s entença ou despacho de pronuncia de 
~uto.ridade comqietmy.te, como sempre .se entendeu e se appU.co·u nos tri·bunaes. 

A representação ou requisi.ção da autoridade ,policial, em virtude d-0 .inquer: to-
que &br·iu, é o-utra p aten te megalidade que vicia a ipri-são dos pacientes. Si se-
tratava i1e .crim e suje ito á competenda es•pecial, n ão havia possibiJi.d8Jde d·e prévio 
inquer'ito, e a prisão só .poderia ser determinada .ex-officio ou a J'equ erimento1 
da accusaçã!o ~elo Dr. Juiz Seccional, dewois que conhecesse dos autos respe: ti-· 
vos, como juiz 'forml!Jdor da cuJ.pa. 1Só nos crimes communs é qu e a L e.i manda 
abrir inq·uerito policiaJ (art. 38 do 1D ecr. n. 482·4 d1e 22 d•e novembro de 1871 e: 
Avi·so n. 13 de 1-0 de abr il de 1887) ; mas, si o Juiz Seccional, no caso vertente, 
t em a _competen.cia que quiz t er, segue-<Se que não se trata de um crime sujeita 
á competencia commum ·e que, portanto, ind·ebita e incompetenite .foi a intervenção, 
ela autoridade pohcial. 

A •Constituição !Federal, a rt. 60 § 2°, obriga a policia !•oca! a prestar auxi!ioc 
2 0S ofNciaes jucli!a1arios da União, quando ell es o invocar.em, para execução das : 
~entenças e ordens da magistratu.ra fed era·!. Mas, o enla-ce da Justiçn F ecJ.eral 
co-m a .pol icia local, a co'()peração e interferencia a.a policia n os processo" s u j eitos . 
á competencia d·os magi•stra dos federaes , i·sto é ·cousa que nã:o es tá na lettra 0u 
no :espirito da Constituição de 24 de fevereiro, nem na L ei de 11 de outubro, 
de 1890, nem em qualquer outra lei d'() regimen .actual. 

De .duas uma: ou a .prisã;o .dos paci·entes é illegal, .como deternünada por.· 
j uiz incompetente p ara formar-lhes a cuLpa, por se tratar de crime s uje'to i'i ' 
com::ietencia commum; ou é illeg:al a prisão, como feita á requisição d e autoridade 
incompetente para ·interferir no Juki:o Federa'!, ·por s.e t ratar de crime suj eito 
á competencia es·pecial dess·e juizo. Neste segundo ·Caso, a prisão terá sido orde-
nada antes de inictado o summario da cula:ia e, portanto, antes de haver j u.iil 
formador da cwlpa, qu e é a entidade a quem cabe mandar prender p·reventiv8Jment~ 

Bem sibe o Impetrante que está arTLscando s·eriamente sua libertiade, e 
quiçá s ua vida nesta calamit osa .quadra e n este inf.eliz E-stad-0, em que, d e factri-, 
acham-se sus1pens as todas as .gal'antias constitucionaes; mas , não IJodia fu.rtar-se 
s desempenhar um do·s mais nobres deveres de s ua p.rofiS<São, que é tamb~m u ro· 
d·ever civleo, am1parar com o escudo das leis, e!lllquanto el1as não emmudecerem, 
as victimas do d es potismo. 

As d·u a:s •c6p ias j·un.tas mos·trarão ao '.E)g,r egi_o Tribunal as 1-azões que tev.e e 
Jmpetrante para ·não a nalysar os .fundamentos da requis i·Ção poli-eia! e d'() des-
paccho que a sa tisfez. 

O p edi do de ·certidõ es que o Impetrante fez ao Juiz ·Seccional tem servido· 
para protrahir o offerechnento d ·a cJ.e11uncia e o começo da forma,ção da culp-a, ~ 

mf!'s, o pedido dizia respeito a peças q·ue deviam existir autoadas no J ·u izo Seccio-
nal, e não ·se ·refer-ia aos autos de inqueri-to existentes na reparti.ção da po.!icia_ 
São dous au tos divernos: •os do inquerito po!ácial e os da requ!.i ição da ,prls<i.'o 
ao juiz 1formador da culpa; o que é expr esso no art. 29 do Dec. n . 4824 de 22 de 
novembro de 1871 e foi repetido e explkado no Av. n . 43,3 de 29 d e o'lltubro 
de 1887. P1ortanto, o pretexto ,poderá servir para dar aos d i.rectores da conscienc!a 
do 1Sr . Dr. •Oerqueira •Cezar e aos ins·trUJment-os d·e sua t yrannia o .goso ine.ffavel 
de verem, .por mais alguns dias, seus .adversarios em immu'Ilda enxovia; mas , não 
explica •le·galmente a ·demora h avida n a inici·ação do summario da cul,pa, e, por-
tanto, autoriza o Jm-petrante a con cluir que os .pacientes · ejtão 1prnsos por mai·s 
~empo do que manda a L ei (-art. 353 do CocZ. elo P?'Oa .,; art. 38 7 do Dec . n. 848. 
de 11 .de o·utubro de 1890 ) . 
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J untaindo ,as notrus rde cu bpa da:da~ ·aos <pacientes, e j•u,Tando a V·el'dade do 
allegado, o Impetr.ante rpede, e rtanta conf.iança -teni no Venerando Tribunal, que, 
nestes tl'ist es temp@s, chiega até a •esperar Justiça. 

tS. Paulo, 6 de abril de 1189 2. - Aiireliano de Souza e Oliveira Couti1iho. 

SENTENÇA DO · SuPRElMO TRJJliUNAL FED:ElRAL 

R elatados e examinados es tes a u tos de oietição· de habeas-cotrpius, em que é 
Impetrante o advqga·do Aureliano de :Souza e IOliveira Oou tinho, em t'avorr dos 
'Pacientes ·presos Miguel Archanjo Camarano, T en ente Joaquim Antonio de Faria 
Lei<te, Joa·qUJim Dias da P.alma, IThoma.z Ricci e Nicolâio Magno, d e'f.erem a pet ição, 

.>t{im de serem apresentado;s· todo·s os .cinco ·paici.entes, com os esola·recimentos a 
respeito, d•a leg;aUdade de su as p.rtsões da parte •do Juiz Secciona1 de S. !Paulo, 
A vii;ta da c6.p-i.a destes autos, .até o dia 1'3 do corrente me'Z, ·â<; 1'1 :noras da maruhil.~ 

~essão extraordinaria marcrud•a. 
•Supiiemo Tribunal Federal, 9 •de abril cl!e 1892. - Aqumo e Oast~·o, Vice-

P ·r•esid•ente. - A'bme'ildla Pvn..tb . P fza e Almleidia. - Souza M ,ooiiJes. Pereira 
F'r ooco. Ba,rros Pilmemtel. '-- Ovi.dii,0 de Loureiro. - B<11rraxZaJS. - Macedo 
.soares. 

ElSCLARECIMENTC4S P!UioilTADOS PELO .JUIZ SECCDONAL 

Cidadão ·Presid·ente do 1Suoiremo Tribunal Federal. - Tendo recebido hontem 
A noite o telegnamma que, de v•ossa -O·rdem,. me lf<Oli pa:ssado pelo Dr. Secretario 
desse· '.Dribunal, para o fim de 1providenciair .para que, 'Il'a sessão d·e 13 do cor.rente, 

oeom'!)a:recessem, .aJ!ém .d·O pr•eso •Rodolpho IMJranda, ·os oiltro.s que com elle se a:cham 
l'eco lhidos a mandad•o ll\'eu, in,u.tilize,i 'O officio qrue a •resipeLto daquE>He havia já 
escripto, ,para .em outno, que •é 'º presente, e, visto tr.atar-s,e de um s6 cl'lime e de 
unidade e co~relação de pro.vas, vos inteirar, em um s6 rt•rabail:lH>, ·do•s motivos que 
me forçaram a ord·enar a prisão preventlv·a dos que o.ra inter.põem o recu11so de 
'/i,(])beas-oorpus. tAntes, deV!o communiocar-vos que j á rnqu:Lsitei das a uforidades 
com.petentes deste Esta:do provi•dencias no sentido de poder em-se atPresentar .per-
.ante .esse EgregJo Trfüun•wl, na a;!Joudida sess•ãlo d•e 13, os •pacientes de que falia o 
telegramIDJa d.o Dr. Secretario. 

No dia 30 &e marçp ru1timo, tfü·ram-me remettido1s pelo Dr. Chefe de Policia 
d ·esta ·Capi<tal os autors tle um d1111querJJto. •a 1que o mesmo estava .p•r.ocedendo, nos 
quaes essa autoridade, IJ.O seu ,r.e11ato·rio, me requis itava a Jfrisão preventiva d'OS 
seguin<tes : Tenente Joaquim Antonio d·e Fada Leite, Joaqutm Dias da P alma, 
Dr. Miguel Archanão •Camarano, Thomaz Ri-cd, 1Nicoláo Miaigno, RodoJ1pbo !Miranda, 
Dr. .Awgus<to Cezar d•e 1Mh1and·a ·Azevedo, Dr. uoS'é Luiz· iF.Jaquer, !HyppoHt.o ôa 
Silv~ e Capitã.lo ·Ftlão C!J,rdoso. 

CNão '!)OSS'O vos 1gar·M'\tir oa exaicti-dão (los nomes dos tres 1U1't~mos· •J){)rque, neste 
momento, os autos onde pud'e·11a verificai-a, estão com '\'lista, na fôrma da lei, ao 
Dr. Procum:dor da Repuj>Jica, de quem não seria j usto, nE>m é n ecessario exigi!-os, 
po r isso que termina am;:i,nhã o prazo que tem para a denuncia. 

Requis itara-me o Dr. ,Ch·efe de 'Polida a prisão .preventiV!a d•aquenes cidadãos 
<!'orno 1indid3Jdos em uma ·consipkaçã!o .que tinha por fim depõr o ·acturul Governador 
-deste Elstaido e im,pedir 11 r euni·ão d·o Con1gresso r ecentemente e•leito e, enca:dean-
do-se a .Nvo.Juções que J:1:0 mesmo dia devi•am exprodir em 'Perniambuco, na Bruhia, 
e no Rio Grande d·o .Sul e 1á rque, dou s ou ·tres dias depois, devia •rebentar noa Capital 
da Repub'lica, ooroação e garanti·a d!l:s r.evo1uções .parciaes niaquelles Estados, 
rolrava a substituição do ·act,ual d•eposi<tariQ do P.oder Ex·ecuti'vo :Federal. 

•Do exame dos ,(lutos verilfiquei .que dez testemunhas haviam de·posto , não 
contando os depoimentqs dos d-ndiciados Cardoso., .Faria Lei-te, Maigno, Ricci, 
P alma e Camairano. As test·emunhas depuzeram cump•ridamen•te, quasi todas e 
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sciencia ,propr.ia, pois a policia, conhecedora em tempo dos passos dos conspita-
·dore.s, int ro·n;i.<e ttera no m eio delles emi\Ssarios seu s·, .que vüera.m a ser as princi-
paes testemunhas. 

Ess.a circumstancia que, trata,ndo-se de . outro crime, devêra tornar-,me •reser-
vado quanto ao •credito a dar 'ª taes. depoimentos, deixou, entretanto, ·d·e gerar 
a minha desccmfi.ança pela con sideração de que, em uma .cons:pir.ação, não é facil 
haver outra.s t eetemuooas que nã!o os pro•pr1os socios, seus cumplices ou ·os viigi-
lantes po1ic1aes. De .resto·, essa p.r·ova t es temuruhal combinava per;J)eitamente oom 
as confissões <los rndidad-0-s IRicci, !Palma e com as mais importantes de Crurdoso 
e F.ruria L eite, não só pela .amplitude e -cleci.são com •que foram feitas, como pnrque 
repnesentassem notave:J paipel no 'P'lano revolucionari0. 

A's affirmativas dais testemunhas e dos indiciados vinham da1· realce a factos 
occasion.aes, constantes .aos a·utos: h avi·am siCLo encQnt rados em poder de Ricci 
e IMagno, quand•o conduzidos á. !POiicia, na n oite ou ·outl'a ho·ra do movimento, 
minudenc:ia que de roemo.ria n ão p osso precisar, pa•pels, j untos aos a utos, con-
tendo o s·anto e a senha de .qu e usavam os con.spi.r.ad•ores, combinações de s.i:gn aes 
telegraphicos para se cones:ponderem, caJ.culo ou enumeração do pessoal com que 
contavam, e quatro of!tcios dirtgidos pelo indiciado HY!P·Polito da Silva, aos 
quatno commaTIJdant es dos ·corpos de p o•licia deste Estado, incitando-os a auxilia -
rem os · r evoluci·onwrios no m·omento da acgão.. A au.thenticl!dade da assignatura, 
como indiciada vehementemente, eu de·via pres umi• , uma v ez que .contra eH1a 
não encontrei n eTuhuma al!egação nos a utos. ' 

Outro co-autor, Cardoso, ao s·er detid•o n um carro, em que vinha ·para o ca;mpo 
da acçã!o, trazia comstgo armas, uma ou duas oaral:}in as, si me ' não fa lha a memo-
ria, .que :procur.o tornar esc!\upu losa n este momento. 

Um d·os meios .ae que d·eviam langar mão os conspiradores era, segundo o 
depoimento das t estemunhas ·e dos indiciados, .a interru,pção do telegrapho entre 
esta 'Capital e a rua Republica, nas immediações das estações ·da Ro,seira e iAp,pa-
recida, mtssão co.mmettlda a Palma. E ·dos autos consta counmuntcação -0'ffj,clal 
do director -0u emp.l'egaido da Estr ada de Ferro Central qu e o fio fõra ef>f·ectivla-
mente .cortad'O ;na.q.uellas cercan>as, como cQnsta a detençã!o de Pa.lma :Pela a uto-
rida;de :do lo1gar, ã: ordem do Dr. Chefe de Poli·ci1a. 

Como vêdes, .cidadão .P.res·idente do ·Sup-re:mo Tiri.bunal Federal, a ,prova teste-
munhal, as confissões de alguns -co-autores, .documentos, ·a prova c•ir cumstamcia,l, 
<'lUSavam-se, 'sem ' esforço ,p1&..ra )produzir ·no espirJto do juiz o mais esc!'upuloso e 
o mais .respeitador da l!Jbe1·da d.e indivhlual, o reconhecim ento dJe Indícios vehemen-
t es da existencia .ae um crime de conspiragão, definido no ·art . 115 d•o ·cod1,l1g.o 
P1enal; lincidJi.ndo ai.nda, pana esta claissificação, 'º requisito de haver s ido co-!1-
certado entre mais de v1nte pesso.as ; pois as Teiferencias das rprovas se ext endiam 
anony-mamenite a = ,numero de indivíduos >Superior âiquelle,_ e mesmo menclom\<v-am 
os n omes •d·e al!guns, embora a respeito desses não fossem fo rtes os indicias, pois 
sõ um.a testemunha, de ter ouvido a tericeiro, os citava. 

1Q.uaes fossem os deliruquentes os d epoimentQs tH·cua:nulav:!l!m-.se sobre os indi-
clwd0s de que fallJa .esta -informação. Aissim, 1Ca.marano tinha contra si o,s d{Wo1-
mentos d·e duas testemunhas e a r'eveJ.ação de Cardoso; Rkci lfôra encontrado com 
papeis, documentos .ao crime e contr.a elle dizem duas te stemunhas e ilm dias 
co-auto·res ; Magno 'é indid!l!dio .pelas m esm!l!s provas de Ricci, tendo mais contra , 
s:I -o depoimento deste, que, como já. vts:tes, confessou o crim·e; C!l!rdoso foi s·ur-
pi·ehenfü.do com ins trum1entos do deJi.cto, e :contra el1e ·d·epõem dous IndJkiados 
uma t est emunha e :a prOiPria conlf.i•ssãio ; Faria L eite é accusa:d•o iPOr dua,s teste-
munhas, p or um companheiro e pela confissão que f:ez ;_ o Dr. M irand·a Azevedo 
ê denunciado por uma t estemuinha e 1p-o.r um co-IIiêo; o fir. R:odo1plto Mtran'da 
acrha-se no m es:mo •caso. e .P.a1ma ê accusado por um do.s éo-réos'1 por · ·sua propr!la 
confissão, em·bo·ra não exp!Lcita e .fr anca.mente pela prova drcums tancial. F iT-
mado n a •Constituição F·ederal, no · art. 11•5 ·do 1Codigo Penia-1, no- art. 15 Jettra i 
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-do Dec. n. 848 de 11 de outubro de 1890, no Cod. do Proc. ·arts. 17-5 , 176 e 117 . 
.JJa Lei de 20 de ·setembro de 1871, art. 13 e seus §•§ , no Reg. de 22 de novebmro 
de 18"71 , art. 29 e §§; e tratando-se d e crime inafiançavel, ex-vi do art. 406 do 
oCod . . Penal, ordenei e autorizei a •pr·lsão ,prevenüva de dez indiciados, entre os 
~ua·es sete são os que se acham perante võs. 

A pri&ão foi ordena da no dja 30 ou :n, e effectuada neste. Os presos rece-
beram a nota constitu.cional da culpa dentro d.o pra•zo da lei, e os corrupetentes 
recibos se acham juntos aos auto.s. Nesses recibos d·ecbara-m elles, é verdade, qu~ 
já ant"5 da ordem de prisão deste J u izo (excepto o Dr. Mi·r.anda Azevedo) acha-
vam-<>e p r e&os ; mas, isto em n ada a.1'.fecta a lega:llàJade da min<ha ()rdem, do mo-
mento em ae.ante em que eUa se realiz-0u. 

P elo que !l!Cabo de dizer, vêde que car ece de fundamento a no·tkia, que me 
remettestes 1por oõpia, do Jon.al do Oom1M'reio, segundo a qual o indicia-do Rodoi· 
-pho de Miranda fôra •preso a.ohi, na Capital F eder.ai, â ordem deste Juizo. 

A respei1to deste indiciado e do Dr. iMiranda Az·evedo, cumpa-e-me comm u-
nicar-vos que, depois de ordenada a ·prisão, f·oi-m·e remettido pelo Dr. Chefe de 
"Policia 'O depoimento de mais uma t estemunha, q.ue diz saber que ambos elJ.es fa-
-:z ia m parte da conspiração. 

Antes de termina r, dev() informar-vos q ue o '.Dr. Chefe de !Policia, re qu isi-
ttan do-tne a prisão dos m encionados ·conspk111dores, baseara-.se ainda em argu-
mentos de conveni·encia pubJi.ca, por.quanto a llegava. que não considerava ainJ a 
.abortada a consp-iração, p or não haver a1nda passado o p.razo dentro do qual 
,{!everlam d ar-se a1guns factos 1prenunciados nos depoimento.s das testemunhas e 
confissões de a lguns l.'éos. Com eff.elto, um ou dous dias d epois da p.risão destes, 
<lhegavu a esta cidade () ,rornal ào Go111111<ercio com a n'Otlcia, um pouco vela&a, 
t alvez para não levanta r al~·rma, d e que ahi na Capital Federal se t entava nos quar-
teis, creio, perturbar a ordf m p111b!ica, tendo si,do, entretanto, s•uffQCada a t entativa 
pelo Governo. Ora, este mpvi.mento fô.ra annunc iado no,s autos de inquerito pelas 
J:estemu111has e alguns indlpia·dos. 

Como prova .circmmstapcial, ·embo-ra posterior, á minha ordem &e prlilão, este 
f"acto velu confirmar a mj.Illha convicção de que não er,rava quando jul•guei que 

'.nas autos ·havi.a indicios vehementes para a prisã!o .preventiva. 
Entretanto, cidadão Presidente e mais m embros do Supr.e-mo Trfüun.a l F e-

dera', si ha erl'o, meu espirita se alegrar:!. de o ver corrtgidçi por V'ÕS, po,rque sõ 
.miro a J ustiça. 

S. !Paulo, 10 de abr il de 189.2. - Ao cidadão '[).r . João Anfonio de Araujo 
F reitas Henri·ques, IM. D. IP~esidente do Surrremo Tribunal F ederal. - O Juiz !Federal 
cf!a Secção de S. Paulo, Antionio Luiz dos Santos W.lf>nallok. 

ESCLARECIMENT~ PRESTADOS PELO JUIZ SECC!JONAL 

{:ldadãQ 1P'residente e µials membl'os do Supremo ·Tribunal Federal. - A 16 
dlo C'Orren te -recebi a Port11ria datada de 1-3, ord·enando-me ·que enviasse a esse 
'Ven era,ndo Tri•bunal trasl,a,po das :peças do inquerito que motiva ram as prisões 
,preventivas d()s Indiciado~, que ora se apresentam pa.cientes, lmpetrantes de 
."b.abeas-corvus, de fõrma que 'ºs dito.s trasladas ,p,odessem chegar para 'ª sessão 
'de 20. 

Ap ezar d·e dilf·ficil execução, no :prazo d!.spo;nive1, a OÕipia de p ecas re'lativas 
~- sete individuos, ·pois o traslado con.sta de 75 fo.lhas, f iz o escrivã'o apr·ov·eitair 
trabai'ho anterio r, aban<Ionado por uma ,parte que o encommendara , e hoje registro 
a.s peças exigidas. ti' 

.O adiaménto V()tado .11-0r esse venerando Tribunal permltte-me considerar as 
razões adduzldas na .petição de hwbeas-corpru.s., as quaes não pude em t empo cri-
:tlcar, .porque o meu p rimeiro dfflcio, a vós dh-tgi<Io, foi p.r eiparado em virtude 
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de teJ.e.gramma que de vossa ordem me .f.oi passado pelo S•r. Dr. Secretario, che-
gand·o-me depois, e tarde, a IP.o.rta·ria com a córpia da .petição de habeas-oor1nis. 

' O advogado requerente do habeas-.co•rpus invoc.a a favor da illega:Jidade da 
prisão por mim decretada ·a doutri·na da separação das duas soberanias, .f.e,deral e 
Jocal, alleg.ando que a ultima só presta auxilio â. primeira quando recla,,mad·o 
por esta; e, P•Oi·s, r·eduzindo a t ermos claros o f.im e alvo dos seu s arg·um·e·ntos. 
não pôde a policia local tomar preliminar.mente conhecimento a.e uma cons]!l.iração, 
por •ser facto .que entende exclusivamente ·com a s·oberania judkiaria da União. 

P.eço-vos licença pa.ra não me ·deter na refutação deste argumento, h aurido 
da hyputhese de uma .separação t ão abstracta entre aqüellas duas soberanias 
q·ue se esquece de que não ha, ao lado da poH'Cia local, uma J>Oli<:.ia f·ederal, 
encarregad.a da v.!JgHancia da paz publica sómente na direcção -O.e certos ffüites 
ou vetos das .perturbaçõ·es s<iciaes. ·E<ssa doutrina da rigoTosa .separação susten-
t a râ. ainda que, quando mesmo as duas poUci.as se cru,zem e entrecruzem no 
campo da.!! suas respectivas pesquizas, como as linhas da.s vias J>Ublicas, ioi acaso 
e. 1polida local dér com a pista de actos criminosos que nã!o são da s·ua comp.e-
te,ncia, nem deverâ. avisar a polic·ia federal, po·is litt.eralmente a ConstituiçãlO, 
art. ·60 § 2°, não admitte que a pollcia local preste á federa l auxilio ou s·ervj·ço 
que lhe não seja pedld·o. 

Outro argumento da petição de habeas-OO'fP'll's insi·núa imp'Jicitamente, em-
bo.ra declare expressamente qu,e tal não é seu intento, que o Juiz Federal de São 
Paulo :pretextou a necessidade de baixarem os autos· do inquerito a ca•rtorio para 
o escrivão extrahir certidõoo requeridas, que deviam instruir ·O ·pe.dido de habea,s.. 
corpus, afim de d·emo·rar a denuncia no prazo l·egal; e p.assa immedlatamente 'l 
pedir-vos a li>berdadc dos .presos .por não ter sido a denuncia ofüerecida no prazo 
J.egal. 

Devo dizer-vos. que, informando de ordem minha, no.s autos, dos motivos 
que o leva.ram a não dar ao advogado requerente do habeas-crnrpus as. certidões com 
a presteza n ecessaria, decl·arou o escrivão que na turalmente carecia de algum 
tempo, ·po.rque eram muitas as peças requer.idas. Com eHeito vós p<>d·eis avaliar · 
do serviço pelo volume do traslado que ·a este a·com1panha. 

!Mas, ai\lega a referida peti.ção que, .pelo art. 29 do Dec . n. 482'4 de 1S71, 
dever.iam ·ex.istir dou.s aut-0s, os ·do .inqu.erito policJ.al, n a policia: e, no cartorio 
deste Juizo, os que tiverne o juiz 'm·andado autoar com a requisição da autoridade 
policiarl. e respectivo despacho . 

Su.p.ponho s·e.r sufficiente, ,para defender-me, di·z·er que o art. 29 do citado 
Decreto só manda -0 Juiz autoar a requisiçã!o com os depoimentos ou do.cumemtes 
que lhe servem de 'base quando jâ. não ·exisJem autos f e.itO•S : - «Antes da f•or-
ma~ão da cul:Pa e de quaesque r dHi•gencias do inquerito poUcial», são as palavras 
da .Lei. Ora, no caso jâ. havia inq·uerito policia•!. 

•Argumenta ain1da a p etição de ha.boos-001·pus com uma decisão d esse V ene. 
rando Trilbunal declanundo, •conforme noticia ·do Jonial a;o C°'1nnw1,ci-0 de 31 d·e 
março, que ·OS crimes de cons·piração, quando commettid-0s na esphera do an cance 
d·a sober.anLa {tos !Estados, só pelas justiças destes podem ser conhecidos. Sou, 
cida:dã<>s veneraveis · membrns do Supremo Tribuna·!, adepto da escola de füreito 
que admitte o deri,vativo manso a.a jurisp.rudencia co.ntra a impermeabi.l·idade gra-
nítica das leis cega3 q·ue não traduziram "' não •Querem de ixar passar a .Jy.mpha 
inevi.tavel d·as necessi·dades jur.idicas d·a.s socLedad·es; ma.s este •trabal'ho aa juris -
prudencia é um trabalho da natureza, e não pôde ser f.eito ex-abnuptt'o , salvo si 
é praticad-0 com ·O •proposito de um assento, fa<:ultado, de resto, !Pela le i. iMa.s, 
a noticia do Jornal elo Conimeroio não o dizia, e o Juiz Seccional daria prova tle 
prudenrt:e ·deix·aindo que a questão .su•blsse ao \Supremo 'itribun•al, !Para es te ·conhe-
c,e•r della em .J1ypothese, em vez de arri•scar a JustiÇ)a, que deve s·empre ser dada 
em especi-e, a'O va.go de uma these apenas r eferida 1;-or um jornal. 
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O ·que venho d·e confessar só poderia ou ;poderá ser ad•duzido como argu-
mento .em favor do haõeaj8-cof/1]Y!is, si o crime de 'CODSpiraçã.o de .que tratam -OS' 

autos não lfos·se relacionad•o ·em outros Esttados e na Ca;p.UaJ da ReiPUblica, como-
se vê do traslado fls. 13, U3 V'., 25, 26, 32, 39, 41 •e 43, onde se .contêm as 
bases !para a prisão preventlva, no sentido de ser <l crime d-a alçarda d'este 
Juizo, ·bases confirmadas depois da ordem de !Prisão, pelo ·que se .Jê a flS. 49 
do mesmo trasfado onde, entre linhas, •se ·com prehende a co-r elação dos 1factos do 
Rio com os dado.s n'esta Capital, e a ·fls. ·56, 66, 67 e 68. 

Finalimente, allega :a combatida petição que este Juizo .não ,podia dar or dem. 
de 1Prisão a dous dos ;pacientes, mão só por serem membros do ·Congr esso dissol-
v1do d o Estado, como rPOrque tal di.ssolução ioi obra da força brwta contra 
a magestade do direito ; e in.sinl(ia, embora .Jogo .em •Segui-da proteste contra si 
m esmo, que eSlt·e Juizo collocou-tie do lado da força ibruta, e não do lado do-
fürelt-0, violado pelo [?residente do JDs1trudo de .s . J?aulo ; que este, ·Sim, devia ser 
;processado !Pelo crime de conspiração ·contra a .situação governamental anterior. 

Def~ndo -me dizendo rque, em prilme!ro J.ogar, o J.u!zo F ed·e.ral ou a J us-
tiça Federal nada tem .que vêr com as immun!dades esta;duaes d·e d eputa.dos. 
estaduaes. J!Jm segundo .Jogar, é des•cOnhecer a origem e a natureza do direlito 
;pollt ico, clamar que é i!legal uma situação polftica que, derriband·o •revoluciona-
riamente a anterior e ·cons·eguindo, estabelecer-se e situaoionGh·-se (fPeço venia p·ara. 
o termà) , gara111te tão :tJem com-o a precedente, sinão melhor, como t an1tas vezes 
aicon·t ece, a etfectividade 1do.s direitos privados . Os governos não existem .;;or· 
direito ·de nascimento, nem o poder pub-lico se ·pôde .separar da força, não da 

força accidental, ·occas.ional, instavel, mas da fo·rça qu e se impõe, .Permanente, 
esitavel e ·que es taJbelece a 1ord.em e a ;paz. Em taes condições a .força é um 
symptoma do direito : e tal ~ a doutrina do noss•o Codigo Penal COil10 o d'ôra do 
Cofügo Penal do Imperio, ·qqe não considerrum •cr ime de .conspiração o ;facto con-
summado .que tem ;por si a .consagração do tempo. De outro lado, ra fraqueza, 
a impotencia ·é o apana,gio da;s situações decahfdaB, que só que1,em fundar as 
.suas reclamações em dirtjtos supposros, !nnatos, sobrenatu r.aes; e a prova 
dessa fraqueza .está em •que n este J uizo Seccfonal de .S. Paulo até agora ni111 
consta que o a dvogado r equj:>r ent e do presente haõea.s-corpus .te<nha dado denun-
cia 1contra aqueHes que ider1riba.ram a situação poJitica, d e que .fez parte e de. 
cu.ia legalidade e!Stá, entretanto, conyencido .. 

•Sustentar semell1antes doutrinas se ria sustentar que os governos actuaes da 
Eocopa e do mundo são :illegaes, .porque nasceram de í'ontes revolucionar.ias, e 
denunciar •a harmonia da natu reza .como i!legitima por derivar do· cháos ou das 
convulsões primitivas do !Planeta. 

,Do ponto de vista em que 1se coJ.locou o impetrante ·do habeais-ocnjp'll<l 111ão. 
IJlOderia mesmo invocar em favor de do!s dos infüciados a.s lmmunidades dit a;; 
'Prurlamentares, ·n•em a legaJi.d:ade da .S·ituação :politica em nome da qual qualifica 
de iviolento e injuridico• o iQoverno aictual de 18. Pau lo; i;.>ois a,quella situação. 
tambem foi filha de tim. movimento revolucionarfo, qua l aqueUe que expelliu a 
monarchia e o Co•ngresso, ao .qual ipert encer.am os dois s upposros deputrudo.s, 
Dr. Camarano e Miranda ·Azevedo, assim como <J advogado rproductor do ar-

1gumento que .contrario <fo i ·convocado tambem em vh:<tude da -dissolução da an·· 
rterior assembJréa legislativa dfl- ·ex-provincia ·de S. Paulo . 

H ei terminado as explicações ou informações so·bre o allegad-o ·contra a or· 
<lem d e 1;:-risão :Prev·entiva da4a por este :Juízo . Quanto ' aos fundamentos. d o m_,u, 
despacho, repo.rto-me ao (;Ue vos dedarei em meu anterior offlci-o, em relação· 
a cada um dos rpresos, -declarações que ora podeis comp1·ovar em face .das i;:ieças, 
que .então i·eferi, do •t.raslado jun·to . Reproduzo para maior clareza a.s indicações-
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<!às folhas do traslaido, cujos dlzer.es sevviram-me de base para i!ecrerar a pri-
:são de C!l'da u•m ·dos indicfados. 

Ricci tem contra ·Si f!s. 4, 4 v., 'lí v., 12, 15 v. e 21. 
av.La.gno, fls . 4, 4 v., 5 v., 12, 15 v., 2rl e 2Í v. 
rCamarano, fJ.s. 4 v., 8 v . , 11 v., 12 v., 13 v., e 1·5 v. 
J>alma, ifls. 14, 14 v., 33 v., 3·6 v., 40, ·e dep-0I~ da ordem de 1p·r.Jslío •57 ,v. 
Faria L eite, fls. 8 v., 17 v ., 32, 37 v., 40, e d.epois da prisã-0, 69. 
Miranda Azevedo, fls. 11 v., 13 v., 15, e depois da prisão 69. 
IRodol'llho Miranda, fls. 13, confirma.ido depois da :prlsãio, fls . 69. 
•Em relação a este ult!mo indiciado, bem · a1~·reciadas as rrespos·tas d·o s~u. 

in.terrogatori-0 (fls . 49 a ·53), vê-se .que ellas augmentam e compr-0vam os indi-
cios contra elle germinados rpelo depolmanto •concludenlt•e de fls . 13; porque o de-
poente d·enuncia que .não ·entr:ára na conspiração actual (e como que dá a en-
~ender que .erntra<ra na anterior, a d-0 Dr. Barreto, -0u em sua tentativa), 1forque· 
uma tentativa •anterior ·de deposição do Gov.erno d·e S. P.a:ul-0 rprovara que ne-

nhuma conspiração poderia e:Mectuar-se aqui sem o a•poio do c en tr-0. 
Ora, ·constando dos autos que a conspiração :paul'ista ligava-se {!, da Capita • 

FeCúeral e os ultimos acontecimentos tendro vtndo confirmal-o, as palãvras d<>-
d!l;:'oente, P'ela Ligação dos <factos üOm -0 seu mod-0 de pensar, ind·uzem uma ·res-
ponsabilídaid.e mal disfarçada .pela !ogi.ca que '!l!es·ejou imprimi~ ' ás suas p&Lavras. 
Quer>0 dizer : o depoente oomo que confessou sua in tenção de conspir,ar só d.?-

tida -ou s0rpeada pelo não evento ·de factos de certa ord.em, .que .áfinal foram co-
nhec!dos como se tendo da,do; ou, melhor, o depoe:;te cuidou ·que a não reMlzação 

dre uma revo1ução no Rio, revolução que s6 o pod·evia fazer ·e-O-autor della e1~ 
s. Paulo, daria grande f-0rça á sua declaração de só ser parte si aquelle fa·cto 
se h.:iuvesse dado, atirou lá .sorte, c-0mo um , golpe de ~uda(}ia, á qual m•tlita v-ez a> 
fomuna ajuda, a sua co-a,utoria . Ora, a ncltLcia do Jornal do domimeroio , de fls. 
68, o que se lê a f.sl 67 v., o conhec1do manifesto ·dos 13 Generaes, ·e afinal a 
sedição ruidosa das ruas, factoa que o iR., já preso, rPenso·u ta1voo •que não ma;.s , 
se passariam, v!eram provar ·que aquelle conceito h'Orrucian·o equivale As V€zes, a 
um sal to na.s trevas. 

A 'deport ação ·ou prisão do 1Coronel Pirngi.be e de '.Modestimo Ro·quette, tamihem 
Un.pli-cados nos depo·imentos con~antes 'destes autos, provou mai•s uma vez a r·e-
lação da conspiração d<11qui com a da •Ca})ibal Federa'!, e ·dão verdadeko rea,lce· 
ao dep-0.tmen•to de fls . 13, quando f.ez o i.nfü.ciaido Rodol@ho de Mirand.a íJ 'traço 
de unlão entre os &ous. fócos, € a theol'Ía do mesmo, de accordo com a :SU•a P<il-
sição de mediador, segundo a qual nenhuma .cons•piração estadual seria e&fica:i: 
s i ;não se prendesse e não se apoillf!se no centro. 

São estas, com as .primeiras, cidaidãos Membros do .Supremo Tribun!i..t rFe--
deral, as informações que jul•go dever prestar-vos como jus tificati•va13 do meu 
acto. 

1S . Paulo, 18 ·de .aibril de 1892. - .Saude e fra,terni·d,ai,d.e. - Ao ddadão 
P residente e mais .Membros ido .Supremo Tribunal Federa'!. "'-- O Juiz Federal da 
Secção de rS. Pau·lo, A1it.onio LU!i.z dos .Scvnto·s Werneok .. ;~ 

SENTENÇA DO SUPREMO TRIBUNAL FElDElRAL 

'Vistos estes a'Utos de petição de habeas•oorP1ts, em que é jmpetrnnt:e o ad-
vogado Dr. Aureliano de 1S'ouza e 'Ülivei1ra Coutinho, .por ,parte ·de seus oonsti-· 
tu intes, os p.acierntes Dr . IM'igu•el Archanjo Oamarano, Teifen te Joaquim Amt0<nl·o-
de Fari-a !Leite, Joaiqu!m !Dias da Paqma, l'Dhomaz Ricci e NicdJráo ú\/[agno, !Presos 
a, ord·em do Juiz Seccional ~J.o Estado de 1S . il?aulo, á requisição •do respectivo 
Proc?Irador ela Republica, e como rinfüciados em crime de conspiração, '!J-Dl' serP.m 
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accusados de pretenderem ·depõr de seu car.go o actual Governador do mesmo 
Estado; 

Lida e discutida a materia da petição com a s informações exigidas e presta·· 
das, e documentos a ellas juntos; e 

Considerando que, segund-o o systema federativo da Constituição da Republica, 
girara em espheras separadas e distinotas, como instituições de or~gens e jurisdi· 
cções diversas, o Poder Judiciaria Federal ou ca Unjão, e o Poder Judiciar!-0 
L ocal ou de cada um dos •Estad·os; que a esphera jurisdiccional do Pode.r Judi-
ciario Federal se limita ás causas de interesse directo, geral e princ!;pal da União, 
salvos unicamente os c•asos de exceq:ição especiari contidos no art. 59 ns. 2 e 3 
da Constituição da 1Republica; ·que, si as Justiças dos !Estados não podem intervi• 
nas questões submettidas aos Tribunaes Federaes, da mesma sorte, e Tecioproca-
mente, não ,podem estes intrometter-se nos assumptos, que, ,por não s erem de sua 
expressa e determina·da. ju,risdicção, devem .competir 'ás :Justiça\S dos Esta.dos, 
segundo o preceito do art . 62 da mesma ·Constituição; .que, conciliada esta dls-
t incção fundamental das jurisdicções entre o •Poder Judicia.rio Federal e o Poder 
Judiciaria Esta.doai. a competencia confe ri<l a aos Juizes e Tribunaes ·Federa.e.~· • 
. pelo art. 60 letra i da Constituição citada, deve ser entendida, no sentido exclu-
siv amente restrictivo, de sómente lhes pertencerem o conhecimento e ju•lgamento 
aos .crimes politicos que affectarem a ·exi:stencia e segurança da União por dever 
ser commettida a jurisdicçã,o para 0 julgamento dos outros crimes· politicos !LOs 
Juizes e Tribunaes dos Estacfos; e que a esta interpretação está sem duvida sub-
ordiinada a d·ispos ição do art. 15 letra ;, do Decr. n . 848 de 11 ~ outubM 
de 1•890 na referencia ã classificação de crimes :po1iticos do novo Godigo Penal, 
um.a vez reconhecida e a9oeita a unidade da Legislação em toda a Republioa; e 

Attendendo, como neQessaria .conclusão destes principios: que o delicto, Pº' 
cuja indiciaçlio foram pre;;os os .pacientes, a1ém de não t er sido man1festado di-
rectamente, por nenhum ·racto ·exterior e principio de execução, ~amo o exige o 
art . i.1•5 do mesmlo 1Codl\l'O, não perturbaria, quando provado, senãtt o governo 
~.utonomico e a Constituição peculiar do Estado de IS. 'Paulo; 

.Tulgam incom:petent e o J uiz SeccionaJl do mesmo Estado 'Para processar e 
julgar os referidos ·pacierites. 

<Assim decidindo, e aiiihando-se portanto os ditos .pa.cientes detidos á ordem 
e ·<lisposição rle autoridade in corupetem<te, é evidentemente illegal o constrang'imen· 
to que soffrem em sua liberdade. 

Em consequencia, e conoedendo a ordem de habeas-co.-ims impetrada, mandam 
que seja.m os mesmos pacientes restituido,; ao goso de sua inteira e plena li· 
berdaide. 

Rio, 20 de abril de 1892. - Freitas Henriqii.e-~, íPresi·dente. - OvicUo r!e 
Lourei1·0. Julgando competente a justiça federal ,para :processar os pacientes 
pel-o delicto que Jhes er'l' attrihuido, concedi-lhes, comtudo, com meu voto, o 
habea/l'-<cora.nis .pedi<lo, mas sómente por falta absoluta de justa causa ,para a 

· prisão delles - B arradas, vencido. 'Neguei a soltura dos pacientes ã vista da in-
formação do Juiz Seccional de .S. :Paulo. Dessa informação consta •que o 
plano da denunciada cons.p'iraçã.o, embora -dirigida im mediatamente contra a ordem 
:política <laquelle Estad o, destinava-se ta.mbem a subverter e .perturbar a ,paz e a 
ordem •política da União; dous crimes que se identificam ipela unidade da resolu-
çil.o e IJ)Or servir um deUei; de meio para o outro. Nestas condições, prevalecendo 
a maior importancia do d\reito ameaçado, o crime de q_ue dá 11oticia a informação 
daQueUe Juiz n\io podia deixar de ser considerado de natureza federal, e, eportan-
to, a.a competenc!a dos J uizes da União . - P erei.ra F ·ra.nco . Votei pela soHura 
dos .pac·ientes, por juij;ar illega,J a 'Prisão, en::I virtude de não have.r uma justa 
causa ipara eJ.la (art. 35·3 !§ 1° do Cod. do ·Proc., combinado com o art. 45 do 
Decr. n. 848 de 11 de out~bro de 1890). e não por ser incompetente este Tr:-
bunal ; pois, ao contra!'io, sua coll'.J!petencia me parece manl.testa, em face do que 
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41ispõe a Constituição no art . 60 letra i, assim conm o referído Decr . n . 84-8 
no art. 9• n. 2 letra e, e no art. Hí ~etra i de r elierencia aos arts. Si e 117 
do novo Codlgo Penal. - An<tr<Jde Ptnto. - Macedo S-Oares. - Souza Mendes. 

AmpMwaiMo. - Barros Pimentel. - P iza e Almwfda. 

No mesmo sentido f<ií ju~gado nessa sessão o habeas-corpUB n. 298, em que 
eram pacientes os Drs . Augu sto 'Ceza.r de Miranda Azevedo e Rodolpbo de Mí-
randa. 

• 





HABEAS-CO•RPÚS N. 512 

H-ab eci,8-aora;>us. - E' neg<ado ao 1paclen.te cuja legalida •. 
de da prisão de.pende da ap,provação ou nã:o ·do es tado de 
·sitio c·u·ja decisão só ao Cong.resso compet e dar. ( • ) 

Paciente - Eliseu Guilherme da .S•ilva 

.SUPRIDMO 'l1RIBUiNAL F'E[)E!RJAJL 

ACCORDÃO 

Vistos e relata;dos -OS presentes au~os de petição ·de habews-cCYl"[Jus, em que 
-ti paciente E!is·eu 'Guilheorme da •Silva, ·negam defer.imento á petição, pOl'ClUe, com o 
já foi dec·tdrno em aiccórdão !deste Tri•bunal, de 27 de ·abril de 189·2, són;ien te ao 
Congr.esso compete, ~rivativamente, l!JlJJlrDVl/-r ou não o ·est wdo de sitio, decreta·do 
pelo P .resi·den•te d·a Reiiub Lica, ·eXJaminar .e ju-Lgar a-s medidas excepc,ionaes que, 
he>uver •nelle tomado. 1Supvemo T ribunal Fed·eral, 1 de setembro de 1894. - Pereira 
Frawco, Vice-<Presid•ente. - Ov1à1o a;e Lott!re·iro. - Mac<efdo z ,oiares. - Piza e A!· 
m.eid!a, venieido" Concedi a ordem para ser aipresentad-0 o t;)a,ci·einte. 

Estabelecendo a •Constituição no 'art. 8.Q• que poder-se-h a d eclarar elll estado 
de sitio qualquer parte d-0 termtorio . da União, suspendendo-·se ahi as ga1rantial!I 
co·nstitudo.naes por tempo determiiilado, dur.ante eS·Se tempo tem o Poder Execultiro 
a facuJ.da:de d.e effectuar as prisões que a seguraJTiça da Repub!J<ca exigi r. 

S i •este po«~er r!Mrante o .estail-0 die sitio restrlngM'-se 'll!llS meMd:as de iI'@res-
são contra as pessoas a i;npô.r ·a detenção em Jogar não reservado á réo.s d·e orimes 
communs e a <desterros pa:ra ou<tros· s·itios do t erritorio nacional, •com a ces·s·ação 
do esl:a,do de sitio cessa a facu ldade ae detenção; a rucção do ·Poder Ex;ecutiv-o sobre 
8B pessoas ifi.nda com a restauração das garant'iais co.nstitucionaes suspensas 9()r 
tempo cer-to, 181 termlrui.do o estad·o de S'ltio o paclente oonttinúa detido sem set 
sujeito a processo·, havendo assim para e!Le um•a susp·ensão de garantias pc;r tem-
po .tndeternlin·ado, contra a exipressa disposição d·o .citado art. 80 ·da Gonstituiçãc, 
o Jwib'eas-C!o'ltrJU.S é o ;remediQ conilra semelhante vio'1encia. - José Hy{J!ino, yEm.cldo. 
Votei peLa or-dem de habeas-co<rqJ'UIS: 

1°,, ·porque o .paciente se acha recolhid o .ha 320 ·dias, segundo a!1ega, em umll. 
pe.nite·nciaria (Casa de <Correcção) com V·io'!.ação do pr.eceito daro e inillud:iv.el do 
airt. 80 § 2° da Constituição; 

2°, · porque, tendo o estado d·e sitio termLnad-0 a 31 de •ago.sto ultimo, o pa-
ciente não tpóde continuar preso sem se observarem as :florma;l<Ldades d ais leis do 
processo . 

iRes•taibelecida a <>rdem constitucional, resta.belec'ida lfica .para todos . O na-
cionai!J ou extra'1Jg.eil'o não póde, sob o 1pleno ·regimen d.a Constituição, ser privado 
das garantias que esta, no tit. 4° , sec . 2", a todos assegiura. 

ü esta;do de si:tio não •au torisa o· Poder '.Executivo a óulgar e a condemmar, 
mas s'61nente :a toma·r medtd·as de segurança que no -co~cer1nente ãs '!JOOSO!l.S, se 

(") Do Df!reito, vol. '65. 
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Umi<tam a detenção em prisão não destinada aos réos de crimes communs e a 
desterro para outros loga.res do terriitorio nacional. Essas medidas cessam desde 
que cessa a situação ex·cepciona:l que as determinou . 

Restabelecidas as .garantias da liberdad e individual é iJ.legal toda a prisãa 
;;em nota e ,formação a.e cuJ.pa pela autrn·ida·de ·compete·nte ( §•§ D.3, 14, 15 e 16, 
do art. 72 da Const.). 

Que a prisão ou o desterro por moti'vos politicos continue até qu·e o ·Con-
gresso se pronuncie, é dou.tTi.na destituid·a a.e' todo o fundamento em dirdto . 
A intervenção do Cangresso é poHHca, tem por fim a fiscal 'sação que o C'orpo 
L egislativo deve exercer sobre os a·ctos do Executivo e q·ue a Constituição não 
podia deixar de autoriza·r e recommendar· a respeito das medidas· decretadas 
durante uma situação tão anormal, qua'l a do s!tio. IOompete ao ·Coogresso· co-
nhecer dos motivos do sHio e das medidas dura·nte e'lle toma das para exercer o 
seu direi to de critica e decr.e tar as providencias que co·uberem .em ·suas attri-
buições so.bre os a!busos praticados, d estacando-se entre essas prov idencias a de 
re.sponsalJ.ilisar o Presidente da Republka nos t ermos das leis de 7 e 8 d ,; 
~ aneiro de 1892. 

A garantia da liberdade individual, porém, é dada pelo P.oder Judiciaria ; 
sõ a este compete dar conhecimento das acções e recursos ·que a Constituição e 
as leis asseguram aos ·particulares, para a guarda ou restabelecimento dos seus 
d ir·ei<tos vioL&dos. 

No orga'!1ismo do Estado a funcção do Poc1er Judiciaria é a manutenção do 
direitú, mediante processo e sentença, e não se encontra na Constituição clau-
sula que d eclare e onde se infira que essa. fun.cção ·em relação a direitos viola-
dos 'POr abusos do Ex·ecutivo durante o sitio deva 1ser, tdepois do S'i•tio, exercid:i 
pelo Congresso . O que lá ' se encontra ·é, pelo contrario, o art. 1'5 que estabe-
lece o principio tfunda:menral da divisa das funcções, e o art. 55 que coinfere a 
poder de julgal" ·os tribu'l1~tes da Uniíio. 

Se o .Congresso não pr.ocessa nem julga as violações de direito individual, 
é inexplkavel que o Poder Judiciario suste o andamento da justiça e ·aguarde 
o voto do , Cong;resso so·bre o sitio e as medidas durante elle tomadas pelo Exe-
cutivo . 

A sorte .dos presos ou desterrados poT motivos po\.iticos independe absoln-
tamente desse voto, qual<iuer que el1e seja. Quer o ·Congresso 'approve, quer 
reprove tae.s ·medidas, os P'resos ·OU desterrados devem ser restituid·os á liber-
dade, se não oommetteram crimes ou, no caso contrario, devem ser entregues 
a juízes naturaes . 

Sendo assim, porque e para que a.guar·drur o voto do Congresso sobre <1 

sitio e as medidas tomada~ por occasião delle? 
A demora seria inutil e portanto iniqua, porquanto prejudica a quem está. 

soffrendo constr a ngimento ·em sua liber·daide, talvez sem c,rime e em todo o 
caso sem ·fõrma nem figura de processo . - Am,11.hiiovh·io, vencido. Concedi a 
ordem de l>abec1.s-·corputs, Para o fim d e ser ·O paciente apresentado a.o tribunal 
e este devida.mente in.focmado ·das circumstancias do caso ; desacompanhada, como 
se mostra, de qualquer documento ou outro subsidio de informação segura para 
o trfüunal, a petição ó.fd'er~cida a ·seu exame e de!i.beração. 

O accórdão ernmcia, a meu ver, principio v-erdadeiro, quando declara que 
ao Congresso é que compete, e pr·ivv:itivaAnen·te, conhecer do acto do Executiv? 
que houv·er ·decretado as medidas de excepção, da competencia deste ultimo 
poder, por virtude e motiv.o de estad·o de si.tio . 

Este principio acha-se, com effeito, fkmado pelas dis·posições combin.udas 
dos arts. 34, n . 21 e do ~ 3° da Constituição; allli nas palavras : 

aGomve;ve voMtivaAnente ao Gongres.qo... ap11rovar oii siispende.r o Mitio qiie 
i:ouver sido decimrc1d!o f;elo Exeoutiv.o oii sei1s a.gentes r esiionsQll}eis» : aqu'i, nas 
palavras: «Logo que se reillnliir o Congresso, o Proovdlente aa Rep1!4blioa ll>e rr:-
latará, as -medA.das de ex.ce:pçãlo qiM .Jioi~verem si<'bo 1tomaàa\s. ~· 
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Quaes sejam essas mefüdas de .excepção, que, quando decretadas pelo Exe · 
cutiv-o ou por seus agentes responswveis, ficam desde ü momento de sua .decre-
tação, suJeitas, e S'Ud·eitas .impUcita, incondicional e il'r·etractavelmente ao· co-
nhecimento e á apreciação privativa do Congresso log·o que este se• rei~ni:r, ets o 
que d·eclara, por sua v·ez, o §. 2° do citaÇlo art. da Cons-tituição, quando assün 
as enum·era: 

1º, a decret ação em Jogar não destinado aos r éos de crimes communs; 
2°, o dest·err.o para outro.s siU.os do territorio na.cional. 
E se a attribuição para conhecer dessas medidas e seus motivos .-é p.riva-

t iva do ·Congr.esso, ê bem de ver, desde logo, que, sem violencla !á sf.g.nlficação 
na,turall das palavras da lei e ao seu sent!do, não poderá, não deverá o J udi-
dario co·nhecer tambem ele taes m ediclas a ntes que o ·Legi~lativo, fazendo-as 
suas ou clesapprovando-as, tenha por um destes d·ous meios ·exercido a gran de 
funcção constitucional que füe ·cabe ·na .materfa; tratando-se assim d·e act·os 
do Executivo que, sedam quaes forem as c>rcurnstancias de sua manifestação, 
nunca escaparão a o cu:l referenclurm do Oo·ngresso. 

Haveria, na hypothese co·ntraria, concurrencia de compet encias por part e 
elos dous •POd e·res, ficando desta arte sem val'or, sem significação e sem sentido 
a ·u.nidade de competencia que se traduz pela ·qua,Hclade d·e ser Privativa do 
Congresso . 

As a lluclida·s· medidas são, po·is, actos não per.foitos ou não acabados para 
o Jud.iciwrio emquanto permanecerem 0como actos do Exe•cutivü, emanados ele 
sua inic iativa, prattcwclos e subsistentes so·b sua unica e exclusiva r esp onsabi-
hidade: assim o prescrev€m. os textos já citados da lei 'constitucional, a·ssim o 
exigem os motivos ela ordem politica que .por sua gravidade intr inseca podem 
determinar o trernen·clo recurso ele uma sus·pensão de garantias, ainda parcial, no 
~egimen cl emocratico adaptado pela Constituição. 

As medidas que o €Stac1o de sHio pôd·e leg·itimamen;te autorizar , no to·cante 
ás pessoas , são sómente aqu~Has ·duas de que me t enho occu,pado, e uma e 
outr.a dessas medidas, j,á a prisão, j1á 'º desterro, são fa,ctos que, uma vez rpro -
vido pelo Ju·dic ia·rio um recurso •de haheas· co1·1ms , impetrado como 1«emec1io con .. 
tra eUas, terã·o ipso facto cessaiclo de ·existir, cessando desde logo •para o d etento 
a da detenção, <!Orno para ·O dester rado a do desterro. E, nesta hypothese, qtrn 
raHtaria para cbjecto dessa competencia privativa do Cong resso sobre seme· 
lhan tes m"di cl as? 

L evantadas as p1·isões, rev·ogados os deste.rros, por decreto do judicia l, corno 
poderia o Con gresso manter t aes medidas ou decidir-se por sua permanenCl.1-, 
quando a ssim o rec1'amassem os interesses de paz e ela ordem .publica? 

Frender üu desterrar de novo indiv.icluos j á ·be-nefi.ciad·os pelas sentença.s do 
Judiciaria e rpelos mesmos motivos Já aprecfad·os por es'te, fôra tentar ao mes-
mo t empo contra a a utorida d.e dos julga;dos e a i·ndepen dencia e autonomia elo 
Poder julga·dor; não d·ecreta r as medid as .já anniqur!aclas .pela int ervenção da-
quelle pocl·er, quando · j'tl!ga,das i·nclispen saveis, fõra em ·certos cas os deixar ele 
perigar os grandes interesses d e ordem ·po!itica que j ustificam a providencia 
d-o sitio ' 

Não ha, pois, nesta especle co,mo separa.r o acto .pcfütico dos direitos in-
divldu-aes feridos pelas medid as do sitio; ·e foi precisamente por isto que a o 
legisla d·or constHu;Ln.te não escapou a declaração de que so:bre taes medi-das se 
exerneria, como sdbre seus motilv·os, a 'competencia privati.va do Congress'O. 

Inconvenientes .pode.m ·resultar, sem duvida, da passivei• •prolongação d essas 
medidas d e ·coerção rpela demora que possa have r .na r eunião do C!ong r esso; con-
t ra t aes inconvenientes, ·por.êm, ahi está conferida ao Executivo pelo n,rt. 48, 
n, 10, da •Gonstituição a :faculdade el e ·convocar €Xtr.aord·i.n.a,ria;mente o Ccm-
gresso, remedia de incontestav.el effka,cia sem•1)Te .que ~ presumir no' l'epr~ 

sentantes dos dous 1poderes .consciencia elo d ever e intentos r ectos; nem com 
a'busos ê licito a,rgumentar. 
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!Releva n otar, no emt anto, que esta Jnaterla import amte· e .grave como é, 
;acha-se ainda despr~vida de lei regul•amentar, 1falta esta de que proviém, a meu 
ver, a.s maiores dH;ficu•l'dades que tem encontrado o Tribunal na a'!)plicação aos 
caso,s occo·rrentes d·os principies ge~aes .consignad·os nas ·poucas disposições q ue 

.a .Constituição od'.fer ece sobr e assumpto t ão difficil e comiplexo ; e n essa lei de 
Tegu}amentação, tão anciosamente esperada, preceito deverlá ser editado tornando 
o'brigatoria a convocação extr aord.Ln aria do Congresso, ou sua reunião de pleno di-
r·eito. ·sempr.e que houver o Executivo, no •recesso daquelle, decret ado a provW.encia 

·do sitio 1para ·um 0u mais pontos do ter·rj.torio nacional . 
O precedente • . aa França, onde uma ilei o·r fü.nar La ('Lei de 3 dre wbril de 1878, 

art. 2°) ·prescreve a r ·eunião d·e .pleno di·reHo das Camaras· dentro· das 48 horas 
-seguintes á declfill'ação ido estado ele sitio pelo IPr.esidente da .Rep u•blica ("EJ. Pierre, 
Tr'OJit <Le D r . PoUtt. Elem. e.t Pwrla•n . , n . ·5·5·6, p.ag. 5·6 3) não encontra~·.ia, se-

gundo ·penso, ampliado razoavelmente aquelle prazo, .obst acu li> .de inconstitµcio-
na11dade no regimen da nossa Con·sti.tuição que de fórma tão positiva sujeita ao 

j u izo !Poll itico do 'Cong.resso o acto do Presidente ·da RepuMica. 
!Penso agora, ·portan t o, no tocante a est e ponto· de doutrina e in terp·reta-

·"Ção da Coostit uição, como pensa:va na ·êp·Olca d·o julgado a que a llude· o· accõrdão 
s upra; e se a despeito de ser esta a inda .a minha convicção, ccmced'i ao. 'Paciente 
.a o r dem ·de hwbeas- CIOrpUB q ue füe recusou o tr.ibunrul, ê qúe ent rMIJ. n a especie 
-O.estes a utos circumstamcias d·e d'.a;cto e elementos de a!Preciação jurldica que 
.alJter.am ·]l<rofundamente a applioação do direito . 

.Assim :é que tenho ·como aJJl'Pr·ovrudo pelo tCongresso o estado .de sitio que vl-
gO:rava ao t em'PO da prisão do pacien te; e assim .penso : 

10, por.que, ·a-cl1a;ndo..se .reunido o Cong.resso 1aesde 7 a.e maio e .desde então 
funccio•nando, .durante todo este largo es·paço de tempo, nenhum acto, nenhuma 
provtdencia d•eU.e emainai·a em s;i·g.nal de desapprovação· quer do •Sitio decretad.J 
pelo <Executivo, o qual a1iás terminou a 30 d•e junho, quer das med~d·as .coercitivas 
em.pr egadas por effei:to ·do mesmo sitio; contin·uando·, p elo contr.ario sempre 

presos ·e atê, ao que !Parece, conservados nas mesmas prisões, tanrt:o o '· 'Paciente 
como {LqueLles outros .cidaa·ãos que têm vindo precedentemente im'!)etr.ar do tri-
ibunal ordens d·e habea.s-corip.us ·e s<Yltura ,por este meio; 

·2°, !!Jorque .aMm desta 'Presumpção haurida do silencio do C'on1gresso em tal 
emergencia, seu acto ampH.ando .até 31 ele ag·osto uHimo, a;põs alg uns dias <le 

intervano, o !PrececJ.ente s itio da ·iniciativa do iEJxecutivo, outra intenção não 
traduz, '110 meu con-ceito, senão a da mais completa e incond.icional approvação 
dos :actos do outro poder, claro e terminante como é o 1preceito da lei quando füs-

põe que - Logo .qwe se rll'Ulnilr o Gon{/iresso, o Prestdíenl\-e dia Riep!U>baiCia lhe rejla_, 
-tará, motflV.am.da-<OJS, :CliS meddkllas de excepção que l~iliverem s~do tromadlas . · 

,J\ILa.s, approvado :au I)ão '!)elo 'Gongiresso o sitio subsistent~ ma .época da pri-
são do padente, a este era d evida em to.do o caso a ordem de 'ha,b·eas-corpus 
que im'Petrara. O esta,do de sitio não ê, não signif.iJca, na .theoria .ao nosso· di-
reito constitucional a cessação de teclas as garantias· que a ConstLtuição 
offerece, mas s lmpl·es limitação d e a1guo:nas d·essas mesmas .garantias; e ·no to· 
cante ·~ pessoas, como est'á ex1presso no· '~ 2° do a<rt. 8·0, todo o constrangimento, 

·t odo regimen de- excepção consiste aipenas na d·etemção em Jogares não destina-
dos aos réos de ·crimes communs e na remoção elos suspeirt:os para outros pontos 
do t erritorio nacional . 

'J'.udo o que n ão 1'ôr 1sto, ou 1'ôr mais .do que isto, já, não será medida legal 
a.utorizada p elo •estado de .s·it io, mus vfo'lencia .ao direito e á !1ber.dade indivi· 

dual, sendo então legitio:na e necessa•ria a intervenção do .Pod.er Ju·diciarlo e 
caJbivel a garantia su'Prema do hcubeas-;cOr")_Jiis, se·ja ·dentro ou f6ra do periodo 
d o sitio, seja ant·es ou depois do voto politico do .Cong.resso, ·quando precedente 
'° sitio da !ni·ciat iva &o Executivo. 

;EJ: assim ·ê q ue 0 habeasJoorp'Us, a.inda na <:on stancia do sitio, ser.á melo 



- 417 -

sempre legitimo pivra fazer cessar a illegalidade da prisão de suspeitos de cri-
mes politicos em carceres destinados aos ré-Os de crimes ·Communs, impondo-se 
por esta fórma aos primeiros o sacrificio e a violencia de uma promiscuidade 
que a Constituição t e·r.mi·nantemente prohibe; ·e assim é que o ha,bea.s-oor1nts se-
ria aunda meio legitimo para o ·Caso em que indi•viduos não m ilitares e nã·o 
suspeitos de delictos de natureza militar fossem, mesmo sob o •regimen do siti-0, 
sudeltos á lei ma,rcial ou á jurisdlcção dos t-ribunaes militares, com transgressão 
da regra de competencia estatuida n o art. '1"7, da Constituição. 

A 8'UBP·ension of the writ of habeas•coi-pws - é no sy.stema do di'l'eito 
constitucional dos Estados Unidos, a m edida política corNSpondente á do es-
tado de sitio, com as sábi·as precauções adop·tadas ·pela nossa <Constituição, que 
ainda neste ponto, se inspirára naquell'e direi.to; ·e o que é, a ·lli, o regímen da-
queUa fed·eração. s·emelhante medida, mostra-o peTfeitamente, com .a auto.ridade 
que lhe ·é .proprla, o pubHcist.a iPomeroy, nos con ceitos que passo a trasla,dar. 

·«W1hat is lncluded wfthin this proceding (a sus·pensão do .Jiabeas~corp'll.s)? 

What pairtlc ular measures may the legislature or the executive ad<Jpt by vir-
tu.e ther eof? It is the clause ln the Constitution a permission f.or Congresso·r 
President to dis.regard , duri0n.g the contoempLated ernergency, ali th ose safeguards 
which the Bill of .Rights has thrown around life, libert y and property? 

H ·'!lhis be so, a powm• mos<t dang,e•ro"s anul cUr'flotv ovvosoo to t :he general 
aplrU of the o>rg<illlJic !aw, was conferr ed by language, which effectua11y con-
cealed the 'gratness o,f tjhe gift. 

W e .cannot suppose that statemen w•ho drafted or the peop.Je who a,c-
cepted .1Jhe ".lonstitution, intended to grant suClk an authority to their r ulera ... 
The .susvension of the w<rit, prosegu e o emer.ito commentador da IGonstituição dos 
ElS'ta:dos Unidos, do,es not ;m, l east affect the a'll.thor~~Y over cvrrest; the wwer 
to sli'5'V1'nd 'does not enab l e Oongress to a,Vlow or the Exe01.ttive to 11take a.rre.ots 

Wlhithou.t ZBgaZ canllSe, or in a ai·bitr:ary and irregiilar iiiatm e?·; bwt mer cly enclbles 
t/•e gavernment to detcvln a qirisoner arrested f~r good C(1JUS'6, for <Mt Í?Vda/inite 
Nme w hithoitt trial or bail.>) (ICo nst. Law, ·n. 70 8. pags , 592 e 593.) 

A mefüda d·a suspensão do h01beas-oorviis . não produz, pois, nos E stados 
Unid·os, .outro ef,feito que não seja o de investir o Governo• da fac ulda de de ter 
em ·custodia, por ·tempo indeterminado ( an incDef'Ílltite twne), sem julgamento 
e sem <fiança, individuas presos <por justa cnusa; não autorisa outros meios -0u 
processos d e ;ixce.pção, não i:mporta, em summa, uma situação ·de suspensão .com-
pleta de garantias . 

E outra não é taimbem a situação creada pelo est ado de sitio, diante da 
nossa Constituição, q u e á m edida da prisão por tempo inde·terminaido aiccres-
centou apenas a d-0 desteI'ro. 

Ora, o paciente ai11ega na sua petição n ã-0 só que se acha pi·eso n.a Casa de 
Corr.ecção e .a-hi sofifrendo prisão cellular, mas ainda haver sido posto ·pela au-
tor.idaide que o prendera á disposição de uma .commissão mi'litair; e tanto basta 
para a justi.ficaçã,(} do meu voto •CO'llcedendo-lhe o l iabeas-corpus impetrado. , 
- Aqii-!no e Oas•tro. Nego a pedida ordem de lbabeas-corvu.~, porque, a lém de n ão 
est.ar devidamente instrui da a petição, ·vê-se pela pr-0pria exposição do paclen te 
que !é legal a prisão d.e que se trata , desde que f oi effectuada dura nte o estado 
de sitio e ·por motivo de crime poliUco . A cessação do estado de sitio, segundo 
a doutrina deste tribunal., não importa ;119-0 jladto a cessação das mefüd as to-
maidas dentro del1le, as quaes •continuam a subsistir emquanto os accusa·dos não 
1ii!-O submettldos, com·o devem se·r, aos tribunnes competentes, pois do ·Contrario 
fi cariam inutillsadas todas as provid enci-Rs aconselha das em tal emergencia por 
.graves razões d'e ord.em publi ca. ( ... A.:ccó rclão ele 27 de abril de 1892. Hn.b eas-
Oorp'lll8 n. 300 . ) - Andrade Pinto . - 'Votei pela deriegr~ão d·a ordem de l\a-
beas-corv'll.s, porque: lº, sendo de petição originaria, não cabia a·o conh ecimento 
do tribuna:!; e 2°, a,lêm disso, referindo-se a prisão conservada depois do estado 
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de sitio, com o pr.olongamento d·a detençãio em virtude deste, ainda nã-0 estavill 
decpr.rido o tempo legal para a ifornração da ctl1pa . 

Assim r~solvi ü caso pelas seguintes '1'a·zões confo rme minha opi'lliãio. 
Quanto ao primeiro ifundamento . 
Este tri'bunal ê de recu rso, por via de ~egr.a, e excepcionalmente tem a ju. 

risdicção originaria, •COIJII o CO'Ilj uncto cwracter de prilvat iva. 
O oobeas-oorpws não estâ. incluído nos casos ·especificados, par a sua com· 

petencia -0riginari·a, pelo art. ·59, n . 1 da Constituição da RepulbUca, que aL!fus e 
consoantemente, na 'unica hypothese f,igur.wda de jurisdkção sobt\e a:quella ou-
tra especie, a t tribuiu-l1he, n o art . 61, o c-onhecimento por via de .recurso vo-
tuntarlo: e deste modo f.oi considerada pelo decreto organico n . 1848, de 1890, 
a.rt . 9° n . IiV, a sua frnncçãü de conceder habeas~c.orprus . 

E quanto ao segundo fundamento. 
A !letençãio pessoal, como medida autorizada do •estado de sitio, que suspende 

as ga'l'antias constitucionaes, .participMldo da mesma nat ureza da 'faculdade de 
declaral-·a confia,da á discreção do Congresso ou :do •P11esidente oa iRepubHca, 

• é assumpto meramente pol'iNco, c.on cernente á .Nação e nãio aos dir.eiito:s indivi-
duaes, e ·excedente da esphera do IP-0:der Judicia rio . 

Essa det ençã.o., sem a qualidade d·e pena, tem o !imi.te temporario do sitio, 
que lhe serve de causa ·occasional : cessado este e restabelecidas as gar antias, 
o detento não póde ser ccmservado em .prisã-0, senão por motivo de crime e 
pam o pr-ocesso do .Juizo competente. 

!Convertendo-se então a prisão politioca do sitio em iprisão crimin al , vlgo-
!l'·am para o preso, a respeito de sua continuaida iprisãio criminal, as garantias do 
art. 72 §§ 14 e 22 da citaida Constttui~ão. 

Os abusos, commetti1os pelas aut-0ri:d•IJ!d.es ordenadoras das medidas :rEwressi-
yas contra as .pessoas np estado de .sitio, não s1fo 1remedia:vei.s, q uer ·durante, 
quer depois deste, por m~io do lz.abeas-corpws, que, na p rimeira h ypothese, está 
suspenso, e, na segunda, não póde versar so.bre ·constrangimento passll!do, como 
ficou ia detenção pdlitica, e sim sobre o actull!lment e soitfri·do, · n a <:onservada 
p,risão, applicando-se-lhes sómente o eorrectiv-0 da .responsabilidade d-0s res-
pectivos malversores, c0tm1,ninada no ;§ 4° d-0 1art. 80· da dta!da Oonstituição. 

Independ·e, po!l'tanto, da pr:évia aprec~ação do 1Congress o, conf-Orme -0 § 3° 
deste artigo constitucional, a qual tem por objecto o emprego 1feit-0 das me-
didas do sitio contra rus pessoas, o ·oonhecimen to judicial do lbabeas-co'l"pUs sobre 
arguida il1e.galidade da prisão depois conservada sem cul1pa 'f.ommada. 

Neste unico aspecto :ponderavel, carecia ·evidentemente ··de base a pedida or-
dem de hwbeas-aor:piUs, pois que , tendo ihontem terminado o pr a'Zo do s itio, e 
havendo .a;penas começado O· marcado pelo a.rt. 148, ·e ao qual .se ' refere ü ar.t: 353, 
§ 2°, do 'Cod. de Proc. Orim., pwr.a.> a fo rmação (!)a cuJ.pa, n ão se dava aiJnda a 
faJlta desta, nos termos (\o art. 7'1, §1 ·14, da ,Oonst!tuição, por ·excesso do res-
pectivo praz;o, para suppé\r-se iHegal a corl'serv&da prisão d.o petlcionario. 



HabeOJs-oorpus .- N ã o se concede ao paolente preso 
por motivo politic·o e por ficar esta medida suspensa durante 
o estado de s.Jtio. (") 

Pacie·nte - Luiz Moreaux 

SUPREMO TiRiDBU!NAJL FED®RAL 

SENTENÇA 

Vistos, expostos e d"lscutidos estes autos de petição de habeas-corpiis, em 
que é paciente Luiz Morieaux , pegam a ordem de s·oltura ao paciente, eni face 
da informação do !Dr. Chefe de Policia interino desta Capital, de o,nde .consta 
aelhar-se preso o dito paciente por motivo politi'co, e ficar suspensü o hOJbeas-
oorpits em .estado de sitio. ,,. 

Supremo •Tribunal l!,ede·ral, 8 de a gosto de 11894. ~ Plereira Franco, Vi·ce-
Priesident<i. - Pizçi e AlnieicZa, vencido. - And)rade Pi?1Jf;o, - Aqiiino e Castro. 
- Macedo 80.ares . - José Hyg•ino, venddo . - C. Barcita Ribwo1. '--- Almphi-
Zophio, vencido. .concedi a ordem· de habeas-corp'!ls ·por entender que o !Pa!Ciente, 
que n ão é militar, nãü póde estar sajeito 1á jur'isdicção de um tribunal mHitar, 
juri·sd'icção de excepção e pO'l' •i·sso mesmo .impTorogavel, como o confh'ma o t exto 
do art . 77 .da Constitu1ção, quando exig•e como condições essenciaes da co.mJ;Je• 
tencia e fwncciona:m'ento de uma tal i.urisfücção : 

1. 0 , a qu alidad·e de mifüa.r no a.gente do delicto; 
2 .. 0 , :a natureza de militar no pr·oprio a.cto ou omissão delictuosa. 
Nem a d rcumstancia do es<ta:do de si.tio pó.de a lterar os termos juridicos d& 

questão, já que a iprorogação da jur1sdicção militar a 1paizanos não é nem se 
confund·e com qualquer das duas unicas medida s coercitivas que o sitio põde 
autorlzar, .no tocante 1ás .pessoas, segundo o dispost o no ar.t. 80 ,da Constituição . 

Foi voto V'encedor o do IExmo. Sr. Ministr o Ovídio de Loureiro . 
O .Secre tario, João Pereira do C'o,uto Ferraz. 

• 
( • ) Do Direi.to, vol. &5 • 





Habe.as- oo1'1Jus. - Não se concede a -0rdem de soltur~ 
quando o paclente se acha preso por cr ime pol'it ico, emboru> 
~ecoJhido á Casa d•e Detenção. ( •) 

Pacie·nte - A ntonio Rodrigues 

SU PREMO T RLBUINALL F1EDERAL 

SENTENÇA 

Vistos e expostos os presentes au tos de petição de habeas- corpus, em que-
ê paciente An tonio iR.odr!0gu es, .negam a ·ON1em de s·oltura ao pactente, attent.a a 
informação do Chefe de Policia d'.esta ICapi.tal, em a qual d·eclara a natureza do 
crime po!iticu imput ado ao pacienite. 

1Supremo T rJbunal F 0ederal, 31 de janeir.o d'e 1891 . - Freitas Heni'iques, 
Pres~dente. - !fl-%clraide .Pinto, não conheci. - Plere'"ra F'l'anco . - Barata Ribeiro .. 
- ·Ovvdio de Loureiro. - A-quino e Castro. - - José Hygin.o. - Vencido . Dos 
autos vê-se que o ·pa·ciente sie acha •preso .na Casa de Detenção por motiovos ·p-0-
Jiticos. 

Concedi a ordem de soltu ra, como 'ª tenho concedido em casos '1den ticos, 
porque, segundo -0 art. 80,, § 2.0 , n . 1 da Constitu ição, as prisões ,decretadruo-
em ·estado .de sitio por ·considerações poli.ticas não podem •Ser ·effectuad·as em 
Jogares destinados aos r<éos de .crimes •communs, como é a ·Casa .de Detenção . 

A ·pdsão d·o paci'eJilte é, 'POis, rnegal, não pelos motivos· que a determinara,m, 
attento -0 .estado ·de s'itio, .mas peJ.o Jogar em que elle se acha detido, e por lss~ 
cabe no caso o habeas-corpiM. 

A suspensão deste não pôde ser absoluta .e incondicional, quando l!imtittado 
é o poder de tomar medidas de re;pressão contra as vessoas coníierido ao 1poder 
executivo pelo mesmo art .. 80 da CCllI1stitu ição . 

O excesso ,d.e 'J)Od·er ·no exel'cicio de uma tal attrfüuição importa of15ensa dQo 
füreito 0inc1ividual, ·que está sob a protecção do !Poder \Judiciaria. 

Conforma-se com ·esta inte!Ugencia d.o art . 65, § 3:0 , do regimento do-
Supnemo T ribunal Federal, mandando que este tribunal se declare incompetentf» 
par.a conceder a ord·em de h abea/i,ooeyus, si se tra'1:ar ·de medwa de repressão• 
auto1'/saãa p.e'lo art. 80 d.a C'onSltituição, emquanto durar o •estado de sitio. 

!Ora, a medida de q ue se :trata, •longe de ,ser au torisada, é eXJpressamente· 
vedada por aiqueUe artigo e, portanto, pede e .justifica o habeas-co?'J)US, como• 
recurS-O constitucional institui.do para todos ·os casos em que e cidadão soffrer 
Em .su a !ibel'dad.e individual um co~·strang.i.mento não !\,utori,sado pela J.e1 . 

• 
( •) Do Dire>ilto, v-01. 6 3 . 
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A mesma doutriua é sustentada por Alcorta : 
«Pueide sucedier tambien. diz elle em seu Hv ro i,ntitulado Garantias Con&tit'U-

cionaies, a fls. 2,79, que ( el .Poder !Exiecutivo) 'dlcte medidas, que no estan au-
to.risadas, condene y aplique penas . . . Q.ual será ia cons,ecuencia ? Que remedio 
'f;endrá <todo esto 

éLa medida y m1s applicaci,ones son, 1sin duda, discrecionales, pero \.o son en lo.> 
lLm1tes que la oeons titucion •ha determ'inado a su respe'Cto. 

éLa il'l·esponsabi!idad absol'u<ta ·non cua;dra 1b1en .com el organismo de nues-
t ro r egimen de ,gobierno, que se funda en .princip,ios de garantias reciprocas, Y 
parte de la liberdad civil, como d e la politica .. . 

Asi, en Joos casos a que nos h emos referido, existe responsabilidad, y si 
thruce efectiva .por el juicio político que a u>torisan los articulo s 4·5, 511 y 52 de la 
Constitucion, en tanto h ay un m al ·desenpeno 6 u n d elicto en el yerc'icio de sus 
!Cuncciones; p ero declarado el estiu&o de sitio y exercitadas 'las medidas .y_ue 
autorisa, el particular .carece de todo recurso contra el!as. 

!Sin enbargo, en el segundo caso, e l particular tiene que en c-:intrar el r emed·io 
de hacer efectivo el derecho que consagra, en el m'Dmento mismo e.n qu~ se 
produce ; y en tonces iparece logico sean los tribunaes de justicia los que ae'tan 
.ampararle ... » 

Piza e Aim1eida . - Vencido. [)e accõrdo com o VC>to do S r. MJ•üstro Jol'Jé 
Hygino. 

,t 



j 
HAB.EA1S-·COrR PUS 

Habeas-C1orrpus prrevcmtilvo. - ·A .falta de compareci-
mento do impetrante, com .causa justificada, e a da ·infor-
ção da autoridade competente não prejudica o julgamento. 

·Concede-se, a referida medida supra ao :vaciente pro-
clamado d eputado federal depois de sua prisão, ·embora se 
tenha evadido da mesma na época em que se achava decre-
tado o esta;dio de si\.io. (") 

Pacie·nte - Bacharel José Gonçalves Maia, deputado feder<al 

\JUIZO SElCIOI'OINAJL DO IElST.A.DO 1DiE' PElRN&MBUCO 

PETIÇÃO 

I!lm. e Exm. Sr. Dr. Juiz SecciOna! ao Estooo ae Pern;a,mbiico . O Bacharel 
..José Gonçalves Maia, jornalista,. deputado federal pelo 5. 0 d'i.stricto de 1Pernamb~1co, 

preso em 14 de illovembro de 18 9'3 , e m virtude do es·tado de sitio e reco.Jhido ao 
iEJstado J.\!Lai·or do 14. 0 :batalhão de •infantaria, 1ev1a,dido da,quella iprisão em 2 4 de 
fev.ere.i-ro do co·rcrente anno e ·actualmen<te fo,ragido, vem, reS1pe'itos·amen·t e, perante 
e.sse ju~zo, em nome da lei e ·tão sômente nella fundado, requerer uma ordem de 
.habeais-corpus :preventivo, afim de não ·cont'in·uar sob o vexame da amea;ç.a de 
uma prisã,o de .todo modo 'illegal e viol.enta. 

IO ·tmpetrante fundamenta o seu pedido nas considerações que expende em 
seguida e para •ellas :pede a attenção de V. íEx. 

Preso a 14 ·de novembro ido anno ·passad·o, foi 0 imp'etra-n.te reco1htdo dncom-
:mun1cavel a·o Estado Maiar do 14.o bata:lhão. 

rEssa detenção em local especial; no ill:stado iMakir de um regimento, em lugar 
·não de&t'inad-o ã prisão ide 1criminosos .communs, .sem .que •O ·impetrante tivesse dj-
relto a essa regalia senão vela na;tureza de seu delicto, prova ·em .face da lei .que 
·o 1crime que porventura lhe ,pu:d.esse ser 1.mput::i:do era de •Ordem exclusivamente 
politica, se ibero .que a'té hoje o impetrante i1gnore a fôrma mabe.fral desse ·de-
Jlcto. 

!Com effelto, o al'chivo da casa .da ordem id:o 14° batalhão e, se ao impetrante 
.não falha ·â, -memolfi.a, ã 1'ls. 19:1 . do •livro d·o detalhe d:e .15 de novembro de 
1893, menciona a nota •CLo seu .recolhimento, mas ao contrario d·o 1que consta ae 
outros ·companheiros, não declara os motivo~ dessa prisão; e na relação dos presos, 
nas rpal'ltes dia.rias d·os ·officiaes CLe ·Estado.JJM:aior, durante todo o tempo da sua 
·detenção, nenhuma vez se registrou a sua nota •de ·ctl.~pa ! 

Tanto •bastama •Para acredita1rse .que ·esse crime nãio par,.SaV1a, de mélDao 
ficção. 

l])e um interro.gatorio, .porém, <feito ao impetrante pela commissão militar 
composta •do honrado ·Coronel 'ClaudJo do ·Amara:! Savaget, «lo Ma jor Capitulino 
·cesar Loureiro e do ·Capitão Aig·nello Lopes !Pereira, -deprehend·eu elle que o seu 

•• ------' ( ") Do Diireito, vol. 6'5. 
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crime poder'ia filiar-se porventura ao facto de t er a;ssig·nado com outros com-
panheiros de redacção d' A Provinoia e mais ami,gos, um boletim de protesto 
contra a suspensão daquelle orgão, antes de ser conhecido o decreto de sitio para 
este 'Estado . 

O impetrante não entrou nem entra na aipreclação do acto do Governo. 
Hontem, a sua voz, a voz da conscüenc,a de seu direito, des·peda:çar-se-hia de 
encontro á muralha do sitio e da incommunicabilidade. Hoje, j á pouco a;pro-
veitaria á sua defesa. O seu direito tem outros fundamentos indiscutíveis . 

O lfacto é que .do parecer daquella commissão militar ficou r egis trado que 
do in.terrogatol'io feito a todos os presos, nenhum infü.cio de culpabiJi.da;de resul-
bára . 

tNão obstante, o lmpetrante continuou preso e inoommunicavel. 
Não lhe valeram o principio de equidade, que o punha .no plano .aos seus 

companheiros Hvres , nem a paz .publica existente, d'e que elle nunca poderia ser 
uma ameaça, nem ·Os seus senti.mentas re.publicanos numa época em que esses 
sentimentos eram publicamente ·pedidos, n em o seu caracter de candi.dato, a um.a 
cac'le'ira na repwsentação n aicional - não f·osse esse ·O seu crime ! - nas vesperas 
de um pleito ti·ava'do lá sombra •da lei . 

O esta·do de sitio acorr.entava-o implacav.elmente á prisã,o ! 
No espirita do lmpetrante a idéa da eva.sã-o, o sonho dourado de todos os 

presos, impõe-se fixa e dominadora. e elle ·realizou-a •em 214 de fevereiro. 
IQ impetrante dispensa-se de entrar aqui em largas conslderaçõ·es sobre essa 

evasão, .que elle reputa, n as suas cond'ições, sacratissimo direito de revolta contra 
a força .ma teria! e injustifica vel de uma violencia. Se a·os perseguidos politicos 
não lfoi ainda e nunca n egado o direito de subtrahir-se ·ã.s 'garras do perseguidor, 
acautelando-se ·na fuga, ·e 1 recolhendo-se 'á p~otecção discreta do homisio sagrado, 
aos evadid·os, pelo mesmo motivo, das .pr'isões po!itícas, .maximê as da natureza 
da;quella de que era vicFma o impetrante, sobre ess.a sympathia .q.ue acolhe 
sempre -o des;prezo do ·pePigo e -0 sacrificio pessoal 1ior uma caúsa. E·, se aos 
que >fogem, existe o di'reito; aos .que se evadem, ·cabe a sympathia e o respeHo 
para refürço do direito . 

.Se em sua conscienc+a de homem publico não est'ivesse varrida ·de modo 
absoluto a menor sombra .(\e delictuosidade de seu acto, evadindo-se de uma pr!S"".w 
de Estado ·e ,foragind·o-se para escapar a uma persegiu.jção poHUca, o im;petrante 
iria bus·car nas paginas d1t HLstoria, na vi-da daquelles qu e ma.is têm servido e 
honra;do a human'idade no mai-or .numero dos que .mais ·têm Iuctacio pela conqui.s.ta 
da liberdad·e humana, um incentivo e uma emulação para o passo aHisca:d-i'ss"imo 
que deu a 24 de fovereir·o. 

Se o impetrante comm13tteu um crime foi o de se não ter subtrahido á prisão, 
como o .fizeram todos esses distinctos ç_ompanheiros signatarios do ·boletJ.m jie 14 
de ·novembro e que ha uma porção de mezes gozam a Iiberdad·e da·S ruas. 

•Esse cr'1me, sim, assumio no seu cerehro as protPorções de uma inepcia. 
A. evasão era um dever d~ consciencia. 

Nã·o é mais ,grave a posição do evadido perante a lei escripta .. ó,._lnda mais: 
elle está ·fóra d·e seu alcance e, quando ella o p.udesse attingir, seria para res-
valar na couraça invuJnerl1'veJ com que o diploma de representante da soberania 
naci·onal r esguardou a s ua pessoa. 

Atlê bem pouco o impe·trante não podia invocar em seu auxil'io a propria ~ro
tec.çifo da l·ei, nem insistir para que no caso de ter co.mmettido um crime se o 
fizesse passar pelos ·caminh os legaes atê a punição ou a absolvição; o es ta do 
de sitio s uspendia a e:x:ecu ~ão da Lei, tolhia os orgãos da .Justiça e deixal'ia sem 
êco os protestos das vicUil\as se com elles nã-o lhes aggra vasse a sorte. 

O anathema, pol'ên9, foi teva'l1tfrdo; o estado de sitio cessou para a Patria 
11ernambucana ; a lei entroµ em execução. 
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O Lmpetrante nega, com toda a força de sua consciencia, que tivesse •com-
mettld·o quaJ.quer crime, de natureza polit'ica ou não politica, a .menos que seja 
considerado crime o •bolet'im que assignou com todos os seus com.panheiros livres. 

Nesse boletim, que ·correu a public~dade e que V. Ex., Sr. Juiz, ter'á cer-
tamente lido, apenas se protestav.a contra a suspensã·o d'A Provinoia, antes de 
conhecido o decreto de sitio para este Estado . 

Qualquer, pol'é.m, que seja o cr1me .que a ima•gina9ão offic!al possa Imputar-
lhe, ·esse crime nãio arrastaria •hoje á ipl'isão o imp.etramte. 

Nem se o pretenda envolver nas maMhas das duas leis ns. 1. 6·81, de 28 de 
fev.ereiro, e 1. 685, de ·5 d.e ma.rço a.e 1894, decretadas pelo Poder Ex·ecutivo. 

'Esses dous decretos sU'bmettem 1á 'iurisdicçã.o do fõro militar os crimes que 
po.rventura se r'elacfona•ssem .com a revolta de setembro. 

Mas Q.entro mesmo dessas duas Jeis de guerra, em cada um <l :,;; 
seus numerosos-,_ artigos, os ·crimes se acl1am tão claramente .definidos que, ainda 
mesmo •que elles pudessem •prestar-se ·ás mais bizarra.9 e caprichosas interpretaç0cs, 
não alcar.çariam -0 impetrante. 

!Presos a 14 de novembro, parece .que o seu .crime deveria ser ante·rio.r ao 
acto de sua prisã·o. Aquelles d•ecretos nã o .podem ter effeito retroactivo. 

iO impetrante exime-se, .poném, de entrar em quaesquer considerações sobre 
o prlnciplo de não ·retroactlvidade de !•e is . O .que elle disses.9e não terra a força 
;too casos julgados pelo ·poder competente. 

Se o !mpetrante t'1vesse de ser julgado de accõrdo corri aque!les dous decl.'etos, 
a sua causa chegaria fatalmente até o Supremo !rribunal Militar. 

:Pois ·bem; é esse mesmo Tribunal quem r.esolve terminantemente a questão, 
em .seus aoc61·d·ãos de 28 de março, .6 d:e abril e 4 de m•aio :deste anno, tod us 
citados no ul·timo accórdão d.e 20 de junho, ·ex tra htd.o do Diario OffirJ'i,ai e pu-
blicado no D~arrio de Pe1~it:wnb1ioo d·e 7 ·de julho ultimo, accôrdão p'roferido P·Or 
occasiã.o de jul.gar aquelle 'l'ribunal os embargos apresentados .á ;en.tenç.a anterior, 
p€los capitães L u iz '.Maria de ll3eaurepaire 1Pinto Peixoto, Raymu ndo Frederico 
Por Deus e .Segundos TenentE.s Aloysio .carlos de Almeida " João Theodorico 
Guahyra, :presos .por terem adherido á r·evolta. 

Diz o accórdão: - ccA.s leis .penaes não têm effeito ret.roactivo, a menos que 
venham melhorar a situação do delinquente .>> 
.................. . ... . ....... . .. . . ... . ..... /• .. .. ··'·· .. ... .... ........ ...... . 

·C<A nossa Constituição nos arts . . 11, § .3° e 72 § IJ.5, estabelecendo tambem 
«a l'egra da não retroactivWaide, ·declar·a ao Poder .L egislativo que não ·Pôde 
«prescrever lei s retroactivas e ao :P.oder Judiciaria que nin;guem será s·e·ntenciado 
«senão em virtude de lei a·nterior. 

cciE nem .se d'iga que na especie vertente não se trata de lei nova por estar 
cc.ena escripta na legislação. 

<oSemelhante a11gumen.to •é de tod.o ponto iil1'procedente e desail)parece ante 
'"esta consideração: se a lei j:á vigorasse ·não haveria necessidade de a mandar 
ccpôr em execução e :porta·nto sujei ta ás regras protectoras do delinquente . 

·<óN es tas conMções não podem os r.éos estar comprehendidos nos Decs. 1 . 681 
•·e 1. 685 que ·determlnaram que foss'em observadas >"Ls ·leis militares em tempo àe 
«guerra, porquanto na época em que commetter!l;m o delicto ainda estavam em 
«Vi,gor as leis para o tempo de paz, que, pun'indo o crime de que são accusados 
<<o.s réos com penas mais brandas, lh es facultam •tambem o recurso do embairgo.» 

A Justiça miH1:ar, 1JOis, •ella ipropria, .r.eso lveu a questão pelo seu o·rgão mais 
alto. 

O jmpetrante é ainda um evadido da prisão .de !Estado em que "e achava. 
A sua e_vasão est[á, porém, ct'ôra do alcance da lei~ . 'ljja a tei ·cominum, seja 

a militar. Sao ellas mesmas que se eximem ae punil-o. 
,0 paragrnpho 1° do art. 132 do Cod. Penal, diz apenas: Se a fugrcla .'ô'!" 
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intentooa e effeatua,da pel,os 11iesmos presos, serão punidos de conformidad!e com 
as d·isposições reguLa,m~tanes , 

Ora, na ;hypothese, não ha absolut amente leis regulamentares .que lhe possam 
ser infligidas, Evadi·do d'e uma prisã-0 m.ilitar, 26 as leis militares poderiam 
eer-lhe app!icaveis, 

Po'is bem; são ainda os dulgados do poder competente que vêm em auxl!lo 
do impetrante . 

Tendo o cadete 'Manoel José da Cunha Bastos (O'!'ds. do dia da \Repartição 
do A:judante-'Gerniral n , 17<3 de 1860, pag. 8) se evadido c1a prisão em que 
estava, o conselho c1e guerra não encontrando pena na legislação militar para 
im1põr a.o i'éo e nã-0 •se .conformando icom o que diz -o art. 26 d.o codigo do 

;processo, declinou de si para :mpõr pena ao réo, pelo que appeUou para a decisã~ 

do Supremo Conselho Militar de Justiça, ·o qual ma?t(io1t que o processo fosBlf! 
-remettiddo oo ao~11selho de d\iscipUnicv, a C])uem competia o dulga:m.ento , 

Ainda mais. O cadete Antonio [Ritta, achando-se preso no Estado-Maior do 
regimento, sahio dc. m e.smo e :foi á cidade . IO 'Conselho de !Guerra julgou o l'éo 
1ncumo no art. 1. 0 •tit. 3.0 da Ordenação de 9 de 'Abril de J.,S05, e condemn ou-o a 8 
dias 'de prisão no <Estado Ma'io,r do •R:egimento. O Conselho Su·pr.emo Militar, porém, 
:julgo1t nullo o vrocesso por devetr ser o crime p1inido conn p ena correccional e não 
competir ao t r ibunal to11ia11· conhecimento do mesmo. ( Oird . do dia da mesma 
t<epartição n. 1.089, •de 1874, paig. 1.005) . 

~!\.inda imaiis. T endo o furriel •Fnanci!sco 'Isaac de L acerda .se evaidl:do d() 
quartel onde se achava preso, .escalando as muralhas, o 1Conselho de -Guerra de-

'Cidio que o caso de fuga do réo 1Vreso sem qua't<J1ter -violerncia (art, 1 2'6, do an-
ügo Cod. Crtminal) é tão sóm.e:nte objecto vara vriovM.oocia disc14J,lina,r . O ·Con-
selho Supremo Militar d1a 'Justiça com.firmou a sentença e absolveu o réo da 
.accusação intentada . Ab~olvendo-o duJ,ga procedentes os fundamen tos da mesma 
.aentença . (·Ord. do dia ri. •1.980 de 1 8S•6, pag. 89). 

Quantos casos mais citaria o impetr·ante em seu tfavor !'? 
[For sua natureza puramente civil, ,por·ém, está o impetran te ifóra das pro-

videncias disciplinares, e 1anto assim parece ter pensado a propria aut oridade 
'lll.ilLtar do Estafo, .qu e :i.té hoje não fez nenhuma das ,füHgencias que no 'caso 
-occorrem. 

Quamdo, porém, ·O impetrante pudesse lf:er i•ncorrido na lei co·rreccional pela 
su a evasã-o, estaria elle b,oje _ poderosamente abroquelado n-0 art. 20 da Constitui-

.çã.o da Re:publica, ,que di:;: de modo terunin ante: Os weputa1dios e; sena,dor!es, d eSicle 
qu;e tiverem receb-ido diploma, ,a,té ijtovci el!iição, não poderão ser presos, nem pro-
cessados cr>mi na.lmente, se:m ']J'7'év~a lio~nça da sua C'OJrnara, sa/!Vo caso de f lagr cvn-
cia em C'rime inafiançO!Ve~. Nesse -caso, 1eva'do 'º processo até P·ronuncia exclu,sive 
a autor'idade .processante remet terá ·OS autos á ·Ca,mara resP'ectiva para r esolver 
lõobre a procedencia da accusação, se o accusado não o.ptar por julgamen to imme-
diato . 

IO impetrante .foi preso em virtude do estado de sitio; hoj,e nem essa 11Uedida 
pode11á ser inY.ocada contra el!e. 

!Não se estende11á ainda em estuda<r a tenebrosa medida ,,em ·seus effeitos, que 
a perversão partidaria e p furor jac~binista tem mais de uma vez sustentado .que 
persistem m esmo depois •da suspensão do sitto . 

!Para admittir semelhante e nefasta doutrina seria preciso affirma>r o absurdo 
de ,que uma v ez decretadq ipara um paiz o es tado de sitio, que •é um,a medida de 
·excepção, e para casos e~pecificados em lei, esse paiz •ficaria eternamente sob a 
coacçã<i daquella imedida odiosa., os seus effe'ltos continuariam a pert'listir tndefi-
nitivamente, porque 'llf'lhum a.cto dos pod'eres p'ublicos, do •Governo ou do lj)ar-
Jamento, viria d·eclarar que elles tinham deixado a,e persistir, q..iando a medida 
.que os IJ'l'Ovocar, :fõra já su6llpensa . 
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jA hypothese de aemelhan.te acto repugnaria a-0 senso dos homens do Go-
verno. 

Qulllesqurer, 1pooom, que sejam os obs.taculos que, porventura, p,ossam surgir 
contra o d.irei'1:o impFescrivtivel do impe.trante, elles devem valer menos, valer nada, 

' diain<te 'ª ultima ·r-es o-lmção do <Oú'Ilgiresso Legis-lat ivo, m«1.ndairrdo que vigorem, '.meSil'll-0 
em estilldo •de s-iti·o, a·s d'lsposições d o ·art. 2 O da Con'5tituição. 

E' especialmente fundado n-a lettra constitucional que o impetr.ante basêa o 
seu pedido d•e habe:as~dorpus p reventivo. 1Para não c onceder-lh'o seria precizo 
o·bi!itera r o t ex•to col!l stituciona l, irasga r •es se capirtwlo da Lei 1e romper ,com o prin-
c'ipio consll!grado em t odas a s constituições dos povos ·civilizados, da invi9labi!i.dade 
dos representan·tes da soberania ·popular. , 

10 impetuante escusa -se de invocar urna por uma dessas constituições . Basta-
l:he a de seu paiz . 

Assim, pois, fõra d a lei Il'ilitar •que f-Oi -a primeira a pôl-o longe -de s ua Ô"Ll·· 
risdicção, a res alvo da. sancção pena l da lei commum, sob a e,gide do art. 20 da 
Cons•tiitudçãio id1a R epruJb1l1iJCla, o ,iJmp ert:rante, ·que jwr.a ser <Verdade tudo quM!lto allega, 
confüa que Lhe s e·rá ·conced-i«l.a a .urc:Lem pedida, que .eu e receber.â. •como uma ga-
rantia da sua liberdade e do seu diriei to, por par.te da 3'ustiça. 

ITA SPIDRATUR 

1Nootes t e·rmos \[lede deferimento. - •E. fR. M. 'Reci.fe, ·30 d·e julho de 18·94 . 
José G<:)nr,;aives Maia . 

DESPACHO 

{Deferido para o •fim de comparecer o impetrante !í minha presença, a;manlíã, 
pelas 11 h oras do dia, na sala dos despaichios .dJeste Juizo e .para. serem solicid:a<las 
as necessaJl\i·ais informaçães d!as autorLdaides •compet entes, ~ !Recife, 2 d·e agosto 
de 1·894 - O!i ruia .aavalotunti. 

CERTIDÃO 

·Certifico ·que .nesta data o.fficiou-se ao commandante d-0 '2° 1Dlstricto Militar, 
ao Dr. Governador d-0 !Estado e ao Dr. Questor 1Policial , no senttd·O de ,n,fo1'II1ar 
a esse !Julizo se existe •de •Suas rr:iartes .ou por ·seus ·irrtermedios algum mam·dad.o de 
vrisão •contra o ·bacharel José Gonçalves Maia, e, no caso aJffirmati;vo, quaes os 
motivos 1desse ma111d1a1do.: dou 1fé . - IRecLf e, 2 de a g-0sto de 1•8914 . - Escr.ivão, 
.Antonio F'erreiira Braga. 

PETIÇÃO 

iElxm . Sr. Dr. Jwiz Seccional 1em Pe·mannbuco .. - O Bacharel José Gonoa!v~~ 
Maia, 1Deputaido Federal por este !Estado . . tendo requerido perante V. iEx. ·,un!\ 
ordem de ~vabeas-corpus prevent'iva ·e tend; lhe s ido dada a -0rdem ,pedida, para que 
o!le se -apresentasse na sala ·desse 1Juizo, lâ.s 11 horas do dia ·de hoje, e não po-
dendo fazel-o, por.que persistem -Os motivos .pelos quaes impetrou aquella ordem, 
vem muito respeitosamente pedir a V. !Ex . que o dispense dessa formalidade. 

[Foragido para evitar uma tPrisão q ue o supplicante .consi'dera, como disse em 
sua ,peti~ão al!ltE>Tior, Hleg1ail .e JVLolenta, •el<Le r eceia ·que a,t"l.meaça d.e que qllier 
libertar-se pelo habe.as-co!jp'!<s, torne-se uma realidade por parte das a utor!dades 
militares e civis do iEstllJdo. ' 
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Uma vez .preso, o supplicante só encontraria depois difficuldades para usar 
dos remedi os da lei. 

Quando, porem, não fossem .procedentes esses motivos, o suppUcante estâ. lm-
posslbiHtacJ.o .de oompar.ecer perante esse Juizo, porque uma ·febre paludosa prcnd~ ... , 
aotualmente a-0 leito. Prova-o o a ttestado medico junto . 

!Nessas condições, o supplicante espera .que seja dis>pensada a for.malida~ 

Intimada. - Nestes t ermos etc. - José Gonçalves Maia. 

DESPAOHO 

V:ista 'ªº Dr. ~l'ocmradoor da •Republ~ca, Recdofe, ·6 ·de agosto de 1894. -
Olinda Cwva!canti. 

PARIEC'EIB DO PROCURAJDOR DA RElPUBLIQA 

E' de parecer est a ·Procuradmia que seja concedido o hab eas-cor'zw,s pedido 
pelo Deputado Federal, Dr. J ·osé Gonçalves Maia, em vista das s uas aUegações, 
que se cham .em h armonia com a legislação em v.i·gor. R.ecid'e, 6 .de agos•to de 
1894 . - O Procurador da Republica, Luiz de A .ndrada. 

SENTIDNÇA 

Vistos e examina.dos est es autos em que é impetrante de uma ordem de 
habaas-oorpus pr.eventiva1 o •De;putad·O Federal pelo •5° Dis11ricto ·d~te E~tado, 
Bacharel José Gonçalves IMaia, etc., etc. 

1Considerando que, n~m a falta de comparecimento do impetrante em julzo, 
com causa justificada, n em a de informações .das autoridades competentes, ~ 

motivo para julgar-se 'Preiudicad·o o hab.eas-corpus requerido ou r etal'dar-se a 
asa marcha.; 

Consldierand·o que, •tendo cessaid-0 para ;os<te JDS!tad·u, tdesde 3 O de j·u.J1Jho do 
'Jorrente anno, a su spensão das garantias constitucionaes, a·oha-se em plena exe-
cução a Constitvição Federal; 

Consider ando que o impetrante Bacharel J.osé Gonçal>"es Maia foi pro·c\a. 
mado Deputado .ao Congresso (Nacional na sessão de 6 de Maio ultimo, conforme 
se 1VerHica ·Pelo ·documentp ·que juntou, o qu e :prova achar-se elle ·no gozo de se~ 
dirc".tos politrcos; 

;Con sid·eorand!o que, pelo airt . 20 da icons<t>tuição, os .membros do ·Con~resso 
Feder.ai só pod·erão ser presos sem licença da res;pectiva Camara em flagrancia de 
crime inafiançavel; 

.Oonsi1denaindo q1u·e •os !factos de iteT sido p!'esu -0 'i,mpetra.nte ·e 1evadido-se ela 
prisão, dentro da época em que estavam suspensas as ,garantias constitucionaes, 
não poderiam d'âimais ser \nvocados ·para legitimarem a detenção deUe actualmente; 
porquanto o principio firmado pelo :Supremo Tribunal !Federal no >eele'bre aresto 
die .27 de abril ·de 1'892, ·de ·que - «.a .cies1sação do •estado de eitlo n•ão Importa 
i'f)so faoto na cessação das medidas tomadas dentro delle, as quaes continuam a 
sU1bslstir emq.uanto os ' acqusados não são submett!dos aos :t rtbunaGs competentes» 
- só póde ser 'acce!to , sem ofifensa dos princ'ipios ;protectores da liberdade lncl.i-
v lrlu~l. exarados na Constituição ·e em outras leis ordinarias, dando-se-lhe in':·er-
preta~ão consentan ea a e~ses m esmos princlpios, isto é, .que as medidas ·que nã.o 
se suspendem são aque'lª~ que foram decretadas e cumpridas, emquanto su~Pe111iaS 

as garantias constituc1onaes, e achavam-se em effectiva execução no momento 
da suspensão do sit'ío ; ·povéin de nenhum modo aquellas, que por quaesquer cfr-
cumstancias, deixaram, eip.bora decretadas, de t er cumprimento ·ou foram nulli-
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ficadas por actos posteriores .!\. sua execução. (IS e, suspenso o ·estado d·e sl.tlo, 
ccmt!nuasse ·O po.i:Ler 1pubUco armado da 'discr.emonairia •f.a,culdade de .pr.ender 
fõra dos casos perm!ttidos na lei e de tomar outras ;providenclaa ~gualmente v·e-
xator!as sob o pretexto de que taes actos e·ram o Implemento das mefüdas an-
teriormente decretadas, tornar-se~h!a,m !llusorlas as oobredltas .garantias, porque 
o ,poder executivo e seus rugentes ficariam armados de uma optl.ma jus.Uficatwa 
para todos os excessos que commettessem depois de haver ·Cessa-do a anormaltdad.e 
do slti-0 . 

O ·contr.ano dessa doutrina. sevia a nullificação por parte do Executivo d.e 
tod·os os outrns !POderes, pelo tem·po que lhe aprouvesse, o a;niquHamento das 
libe~dades pul:>licas; e por certo tal não poderia ter em mente, ao lavrar o aresto 
-0irtwdo, o S.upremo 'Dri•blllnal F1eder.al, que é a .atalaia indormida dia 111ossa Consti-
tUJição). · 

.Considerando afinal, por outro lado, que os sobreditos factos são maie que 
ponderosos ,para que não .possa ser considerado lllusorio o receio da violencia 
de quoi' ee julga a meaçado o impetrante: - concedo a ordem de hab.ea>s-oorp'IU 
pecLida, •afim de que ·nenhum constrangimento soffra elle em s ua liberdade; salvo 
a unica hypothese figurada no art. 20 da Constituição. CEJ .para que tenha este 
a mais plena execução, mando que delle se dê cópia ao impetrante Bacharel José 
Gonçalves •Maia, que servir-lhe-ha de alvará protector de sua liberdade infüvidual, 
e sejam feitas as communicações necessarias áB autoridades competentes. Custas 
ex,oa'IMJa. Jtec-ife, 6 de agostu rde 1894 . - Awtonio ele O!inlaa A 1lmfJida CavaJl-
oanti. 

ilrnfoz,mação do commandante do 20 Districto militar. 

[0.fficio n. 2. 733 . - Commando do 2° Districto Militar. Quartel General no 
Recrne, em •6 de 1agosto d1e J189·4 . - Sr. Dr. An1loruio de Oi!Jinrua Ca:valcaniti, Ju~z 

Seccional deste Estado. 
Satisfazendo a vossa requis1ção, contida em of.ficio datado de 2 do corrente 

mez, informo-vos que o· .Dr . Jos·é Gonçalves Maia foi preso nesta cidade a 14 de 
nwemb.ro do amno proximo passado, â. ordem do Ex.m. S<r. •Marechal Vil,ce-•Plresi-
dente ·da iRepublica, como eumpl'.ce 1no movómento revoltoso que se ·prO'jectou n·este 
Estado, sendo recolhido incommunicavel ao quartel do .14° batalhão d·e i11fantaria, 
onde foi interrogado co.m os demais preso~ polHicos .por uma commissão de 
officiaes do Exercito, ;para esse fim nomeada pelo então commandante deste dis-
tricto Ge.neral João Vicente •Lei.te de .Castro, . cujos depoimentos foram enviados 
a-0 mesmo ·Exm. ;Sr. Marechal Vice~Presidente, que até esta data nada resolveu 
a respeito ao .que me conste. 

O reJferido Dr. Maia, achando-se, como ficou dit-0, preso no quartel do 14° 
batalhão de infantaria, eva:dfo-se d:e Tesp·ecUva ·prisão •â.s 10 horas da noHe •do dria 
24 de Fevereiro do corrente anno, servhrdo~se para isto d.e uma .rêd1e que atou a um 
dos caibros da coberta do 1Estafro-Maio1r, de ·onde desceu par.a o segundo pateo do qu11.r-
tel, .e uma vez ahi 1escalou o muro .e poo-se em fuga, sendo in.fructiferas todas as dili-
gencias que se effectuaram para sua captura. ISão .e.9tas as 1nfor.mações que vo.s :POaso 
ministrar, parecendo-me que o Dr. Maia se acha em identicas ciroumstancias a<Ja 
outros presos pol'iticos deste ·Estado, que agua·rdam decisão do Trhbunal, a que, 
segundo consta, ·foram submettldoe. Saude e fraternidade. - -General .Aot•tomo 
Gomes P1imenteZ. 

DlllS·PAOHO 

J,unte-se aos autos para constar. - Recife, 6 de agosto (é.a 4 da ta·rde) d~ 

1894. - OUnd.a CavaZoanH. 
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HABEAS·1CORPUS N. 406 

E ' iHegaJ a •continuação da 1P<risãio de paimmos captura-· 
dos a :bordo -de uin navio, c-onl.o ind~ciaid'Os •em .crimes que mão 
sãJo sujeirtos ao fôTo miJ.i,tar. ( •) 

l•mpetrante - O Dr. rRuy Ba•r1bosa em fav or de David Ben Obill e outros,. 
presos civis do vapor "Jupite•r" 

1SU\PIRJE!MO T.Rl\BUNIAL !F!EDIE'RJAL 

PETIOÃO 

Srrs. Juiz.is d,o .Suiprem.o Tribuwal Fe;der{lll, - CR.uy Barbosa, em vLl'tuda d-0 
direito estabel-ecido no ICod . do p ,r.ocesso Criminal', M't. 340, e no Decr. n. 848, 
de 11 de ourtwbro de 1890, amt. 45, vem impetrar do >Swpremo Tribunal •Federa~ , 

o remedia do haibeas-aoro;ius a .favo•r de quarenta e oito pessoas, ·em sua genera-
.lidade cidadãos brasileiros, illegalmente presos por ordem ·do .Presidente da !Re-
pub1tca e tm.ml!dos ·em f•ortalezas. desta capital desdJe o doía 20 do conente. 

C'om as maiores d'.LffücuYdades •lm-tou o i111;pe.trante para ·O·bter o ro-1 ·das 'Vi..'. 
ctimas d-e tão gr.ossei-ro ·e mon,struoso constrangimento ; vist-o que um syste.ma 
de sigillo impenetravel, ado-pta'd.o 1quer em relação aos' nomes d-os ipacientes, quer· 
a respeito das causas 0da .prisão, envolve a especie na mais 'Profiunda obscurtdade, 
f~ustraind© quaesquer esforços, ~mcessive~s· ruo peticionar.io, .para alcancar a ·114ta 
dos ep·l'esos e a eJGplicação o·fificial da vio1en.cia, a !que •estão swbmettidos. 

·S'ó a intervenção da vossa augusta auto·ridade podel'á projeotar sobre essa,a 
trevas 'ª 'luz, que as .instituições· livres, decretadas na iConstituiçã,o republicana, 
deviam derramar solbre uma esp·bera de relações, •que tocal!ll aos mais lnvi1ol•a-
Y.els d>treitos humainos, trazemdo a ·pu:blLco os infelizes, tcuja innocencia um ae-
cid-ente fatal, 0exp1-orad.o pelas •paixões pollticas, •sepu:ltou nas -caisamatas dos 
pr~sidios de guerra, abrindo a .e.ssas oreaitu)'as, lnj·cua.mente perseguidas, \1ma 
volvula de defes-a 'Ilo seu . desamparo i=·el'ecido. 

ISe n ão •erra!Ill por ()missão as nossas informacões, se -a1gum desses abata~ 
dos pel>ais• praxes do regimen inqulsito·rio na solidão impersorutav.el Çla.s , masmo1r-
Pas mllitares não escapou ~ ·acttvidade das diügencias em.pregadas e.m nosso au-
xi1i-o ;pela energia patr~ortioa :d-e almas desinteressadas, akrui tendes a enrt:lll!le 

ração desses1 conde.mnadps ao sj1!-enclo e ao esquecimento: 
1° !Piloto - David Ben Obill (c!dadãp inglez). 
20 !Piloto - F·rancisco da 1Silva. 
!Chefe d·e machinlstas - William Her-on P.aulin (cidadão inglez). 
Sub-chef-e - fV}ctor:r .:Henri IBarnes (cidadão i~glez). 

:2º :Mac-hini.sta Americo Amaro d.a Silva . 
30 :Maohi,.nlsta - iRalpho W. iBonnsfield ( cidad~o ingl·ez) . 
,40 ;Jl!aichlnista - Jpsé Leocadio Marta Borba. 
Praticantes - Thomaz Raymond Llen (cidadão - ·i'l}5l·ez), Luiz Pessoa -j e 

Jltle!lo. -( *) Dirreito, vol. 62. 
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Foguistas - André Antello, Francisco Arthu.r de Souza, Mair.cellino Alvarez, 
iRicardo L age, Charles Schmidt (ddadão aHemão), Hermenegildo Gostal<d San-
tos, Tlhom•é Eugenio, Herme negildo F 'ozo. 

•Carvoeiros - ,Roberto Euphrasio Edi Olland (cidadão americano), F1rede-
rico Staws (cidadão americano). 

'Despenseiros - Francisco GonçaJv.es e Luiz Vida!. 
1° cozinh·eiro - André Zanig L eal. 
2° .cozinheiro - Manoel Antonio Bernardo. 
3° cozinheiro· - Faustino João ·Cuchira Alves Pe·reka. 

·Carpinteiro - J.os'é Balais. 
1Paioleiro - João Bugares •Estev.es. 
Criado de machinista - Sebastião Joaquim Braga. 
Criados - MarcoHno Miguez Sumnings, MiUtão Coelho Caldas, João de Sou-

za <Braga . 
!Mestre - João Es.pindola. 
Marinheiros - Luiz [)iniz Pinheiro, João Faustino Bispo, !Firmino José doo 

Santos, Jos·é Telles Coelho, Pedr-0 Martins de Oliveira, Francisco Quint;ino dos 
Santos, Adelino Peixoto. 

Moços de convez - Joaqu·im Ferreka Barauna, Nico~áo Tolentino Gi.>mes, 
Francisco Paulino da Trindade, Fausto Luiz de Mattos, José Francisco do Nas-
cimento, João Baptista dos Santos. 

•Cirurgiões -Oentistas - José ;Pi.o Alves, Ernesto JHasslo,ch er, M.iguel Nunes 
de ·Cama!'go . 

PiLoto IPereka ·d~ Cunha, c=nandante do vapor frLgorL!ico «Venus», 
pàssageiro do «Jupiter». 

1 

Srs. Jiiizes ao S~remo Tlribimal Federal. 

Pouco mais de um anno faz que compar.ecia ante võs o im.petrante, exa-
r ando a magestade con,&titucional das vossas funcções em defesa de quarenta e 

s eis cidadãos brasile i ro~, presos, subtrahidos a S·eus lares, ·dispersos no exilio, 
ou sequestrados no captfveiro das fortalezas por um decreto d-0 Poder Executivo . 
O raio descêra sobre s11as cabeças em nome de uma alta prel.'ogativa, excepcio• 
nalmente conf.erida ao Governo em salvaguaroa extrema d·a ordem e da con-
servação socia:l. O albu~o envolvera-se no manto do estado de sitio, para atra-
vessar impune, irrespon~a:vel, as barreiras legaes. Em vossa alta sa·bedorla, á. 
qual se curva o peticiqnario, entendestes que a evocação S-Olemne da razão de 
estado p•elo chefe ·0-tect ivo da Nação desarmava a missão .tutelar do.s tribunaes. 

'Vêde .quinze mezes depois o •nosso progresso na consoJid,ação das garan-
tiaB ·constituci.onaes. 1EfI1 abril de •189 2 o ·Pres·iderrte da Republica .se julgava 
obrigaclo a reves.Ur de d:nrm'tllas legaes, d·ecla-rando o estado .d.e si.tio, a facul-

drude, ·que reivindicava, de .prender, julgar .e condemnar sem processo. Em Ju-
lho ide 18'9•3, sem a menor soJ.emni:d·ade, não >havendo nem •su&pensãco d·e ga:ran· 
tias constitucionaes, n e'.\n decla<ração competente de .guerra, um numero de in-
dividuas, de homens li"Vres, airnda maio.r que o do anno transacto, arreca:da~e 

a bordo de um n avio citpturado .como peso morto, como parte mruterial da presa, 
de envolta <Co.m o casco, os moveis, as munt ções, as armas, e ha1'd.eam-se para 
os porões das forta leza.$, sem transitrurem pela presença de um juiz, sem tro-
carem uma palavra corp um advogado, sem r eceberem. sequer a .notificação ~ .. 
sua culpa. O Governo, que pudesse au torisa.damente insular, ence~rar, segregar 
da vida so·cial cida·dãos por dous dias .c,cmsecutiv·os, sem os inteirar da accusa-
cão, que lhes irroga, s~m os entregar á magistratura, que ha de processal-os, 
poderia, com o mesrr!'; fund amento, ·\).ispor-lhes da liber·da;de •por dous mezes, 
por dous annos, por to(la ·aq·uena 'parte da vid·a, que .conv~esse aos interesses· da 
pr·epotencia fadar á ·mortificação, .á esteriHdaide, á. miseria e ao desespero. 
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Vós 'Vindes quasi todos do outro r egímen, Srs. J 'llizes, e não ·haveis de ter 
esquecido que, qua.si setenta annos antes da Republica, a Constituição do Im-
perLo (art. 178, § 80), -pr.evendo -0s casos de prisão sem culpa formada, esta-
tuia <que, ·«nestes, detn.tro d.e 24 'ho1·as, 'dataàais ilia entrada 1~a rpr'isão, ""Y juiz 
por 'lima nota por e'lle ass>gnada, fa ria constar ao réo o motivo da ·prisão, os 
nomes do seu accusaido·r e os .das ·testemunhas, havendo-as». 

:Não haveis de ter ·esqueddo que, .cer c·a 'de ·sessenta annos antes d·a revolu-
ção Jibertrudora, o Codigo do 'ProcesS"o ( a rt. 148) renovava, nos mBsmos t er-
mos peremptor i-0s, Bsse esteio da liberdade individual. Não have.fs .de t er es-
quecido que, 18 a n'Ilos antes dBssa data auspiciosa, a lei n. 2·. 033, de .20 de 
setembrD de 1871 (art. 131, § 3·0 ) , uma lei feita ipor cons.ervadores, pela cha-

mwda, naquel!es t empo&, <eesco.Ja retrograidan, admitHndo, em d!'cumstancias ex-
cepcionaes e .precisamente d elimitadas, aJ iprisã-0 do indiciado em crime inBlfian-
çavel, sem exhibição de mandado judicial, .exigia que o p~·eso fos~e levado «im-
me.<Liatamente á p resença da competente wutoridade judici'<l>ria, pa ra delle dis-
pôr». E aqu.elles, dentre vós, cuda toga lhes foi posta aos hombros .pela ;revo-
lução, se fofüearem o pacto organico 'do systema, .que ella nos deu, lá encontra-
~ão en:gastaid·a, no art. 7f,l, § L6, a veLha perola d·a declaração de direitos de 
1•8:14 : ·«Aos accusados se .asse<gu~a"I<á .na lei a mais plena defesa, com todos os 
recuTsos ·e meios essenciaes a ella, aes'de a n,ota de culpa., entregi'e em ·24 horas 

ao pre8o e assigna;da pela autoridade competente, com o nome do accusad-0r e 
das testemunhas.» 

IEvocae os jurisconsultos e os estadistas da monarchia, e vereis os mais 
e.trazwdos, os -considerad·os r ea-ccionarios, leva,n;tarem 'bem alto, acima do ma,ru-
lho dos partidos e das rea,cções, essa 'conquista, coeva da nossa 1ndependencia: 
vereis 'º Sr. Sayã.o ·Lobato refer enda r a :reforma judiciaria de ·1871, que a reasoo-
guraV'a; v ereis o :Sr. Pimenta iBueno escrever: «E sta d isposição, filha de summa 
justiça, desterrou para sempre o segredo, .com .que se opprimia o 1ndiciad,o, e se 
impossibiHtava a sua d efesa.» (1) 

'Drin ta e seis annos, Srs. Juizes , apôs . a ;êpoca ominosa, em que esse cou-
selbeiro imperial, em q ue esse ma-rquez da 3!ntiga fidalgu ia, extüjpada hoje 
até l!IO uso dos seus titulas n efast os, preconizava a nota de cuLpa, o seu fatal', 
de 24 horas , como a '<!>bolição, a,o segredo., que era, nos t empos de el-rei, no.;; 
máos dias -coLoniaes, o tumulo da Justiça, 48 e 51 presos, se incluirmO's o se-
nador, o almiorante, com -0s seus dous cama·radas, são friamente a ferro-

füados nas enxovias do mar, d•ura-nte d.oze dias., at·é hoje, até quando lá os 
deb.ardes, sem a m enor. n-0ticia das arguições, 'que lhes as;;acam, sem a menor 

a;oorta, por onde venham a entrevel-üs. 
Jiâ as antigas leis. do periodo luzitario proviam a que e. fo·rmaçã.o da 

culpa não ,passasse de oito. dias . (<2) Na legislação nacional essa disposição, é 
eexirgenaria; povque <> Cod!go do ,Processo, art. 148, estatuia; «A formação da 
culpa não eaxiederá, o termo de o<t,o dias, ·àapoils '<ta ent'rada n'a plrisclo, excepto 
quando a af:fluencia .de negocios publ!cos, ou outra diflficuld 'ade lnsuperavel, 
obstar, fazend<J-se, · com tudo, o mais breve, que .fõr po.ssivel. D O !Reg. de 1842, 
llil"•rna conserv.a:dora., instrumento anti-rev-0lucionario, não ousou, entretanto, dei-
x.a.r de ·ratificar (ar.t. ,269) esse preceito, ·qu.asi tão antigo quanto () imperio. 
«Uma das garantias, que 11ln~tam o poder d>screcion ario do juiz ·da pronuncia», 
escrevia, .ha ·perto de d·ua•s ·gerações, o 'Marquez de S. Vtcente, ·«ê a obriga-
1:iW, que a lei imp-O<Z-lhe, de decMir, em t ermo breve, se o indictwdo deve, ou não, 
ser sujeito á accusação e, consequent emente; lá ·prisão; clrcumstancia importan-
t!ssilila, mormente ci.ua'!ldo esta antecede á pronuncia. Prenda-se embora o ln-

1 , ' ( 1) Apo~1.tami. . sobre o p110oe.sso crimin.. O·rasiL, p . 9 7, n. 1R 9 • 
(2) P~reira e Souza,§ 62, n . 145 . 



- 434 --

diciado, qua ndo a ordem .social exija esse sacrificio da liberdade; ma8 nada 
justifica essa detençã.o por 111JCM.s te111w.o do que o a.l1so1'titamente ne,C'Jl·ssai•io, para 
examinar-se, .e decidir-se se, com ef.feito, 1é, ou não, ·sus peito de ter c·ommetUdo 
o crime. O mais é •Ul!Il abuso escandaloso, que quebra tod.as as garantias da 
liberda<le individual.» ("1) 

1() escanda·lo que ;punha essa nota de ln.dignação na .fleugma do velho mi• 
nistr.o da Corôa, e s·tã. perante 1v·ós, S·r.s. Juizes, multiplicado q.uarenta e oito 
v·ezes por si mesmo. 

Não são, porém, unicaanente as garantias pess"Oaes da defesa que es<tamos 
vendo concukadas com um desplante, com uma aibundanda ide força, com uma 
prodigalidade de ·audacia, com uma ·extensão de swperfi·cie, com um a1arde de 
desprezo pelas leis, que desde ·OS annos tenebrosos do p.rlmelro reina·d-O não se 
presenceavam no Brasil. 'Na torrente, que ·arrebata esse 1pallrudto A liberdade In-
dividual, s-0.ssobram tambem as -regras lmmutaveis da ordem pu•blica, que dis-
criminam as jurisdicções e fixam .as com.petenc!as . 

.Se se tratasse de excessos ·commettidos por autoridades competentes para 
prender e reter ã. sua dfa.posição os ·delinquentes, isto •é, de autoridades judl· 
ciaes. muito menos grave fôra ·a h ypothese; ·porque .então não h·averia usurpa-
cão de manu•s const!tuc!onaes, mas apenas abuso na actividade de uma fU:ncção, 
Ieg.itima na sua orig.em, ainda que ir.regular no seu exevcicio·, e o correctlvo re-
parador, •OJPeran~'l-0-se de um •para outro ,gr'â.o m1, es•ca1a da .jer archta a que pre-
sidis, não ·ence>ntraria os em1:Yara.9os, que a <timidez, ou a prud·enda •lhe oppõ·e, ã.s 
vezes, quando um !Pe>der tem que ·d e<fender as suas prerogativas co'!ltra as dema-
sias de outro. 

Os pacientes foram pres.os militarm ente, e rucham-se retidos tâ. d!spoalção 
de a utori·da,d·es militares, como se fossem membros dos exercitos de terra ou 
mar, e se tratasse ·de um 1 desses casos d-isciplinares, que s.e ·r.esolvem d•e comman-
da nte a praça de pret, ·entre as· paredes dos quarteis. Em.quanto· s.e su'bmettem 
a conselho de lnvestigaçã-0' tres a1il'iciaes ·de ;Marinha, os quarenta e oito .pai21anos, 
ei;rquecidos no encerro .da~ fortalez.as, ü'll'd·e· ·O·s 'J;>Uzeram em -ince>mmu'!licabiUid'flde, 
aguardam, como appendice;> õ'!lertes ao especta,culo do processo milita·r, o my.sterio 
de ·um ·destino r econdito 'â.~ leis e ·aos tribuna·es. Pesae, Srs. Ju-izes, a incommen• 
suravel mo.nstruoslld•a:d·e d•este ,f,acto, 1cujos· rtraços reco!'d•am .a Nrupe>1es d·e FernaJn-
do II, o Rei Bomba, 1d•esenhada, a quarenta e dous .a;nnos, nas famos!lJS cartas ll.e 
Gladstone .a lord Aberdeen, so:b esta epigraph e · de Teo.filo Folengo «Il fetore e 
1•6tor rU sbirrenlam, e que assombrBJJJ!lJin 1a Eurwa, ·oomo .se se tivesse .dl)scoberto 
inop.Lnaid!lJ!llente um antro fle bar·baria enkystada no :sei-o da -OJ,v!Jiz.ação. Quarenta 
e •oàt-0 citdaidãos, hrasileir·os e extr.angeir·os, sem ~·rocesso, sem juiz, sem arrimo de 
autoridade, que ·OS oiça, niim meio d·e invocal-o, sem deÍl1gnação, s equer, da culp·a, 
que os accusa, ·contam, na a:ffl!cção· de .uma ancied'aide sem limites, os !lias de uma 
prisão indefiorüda, 1hermeücf!., absoluta . .São cnl'!)ad·os? São innocentes ? Quem pód·e 
sabel"o? Quando se .saberã.1 se o regimen, em ·que os inhuma!'am, .J>roscreve a in-
vestigação da verdaide,_ ·conve1rtendo a s uspeita em sentença? 

Ainda quando fosse ml}itar a ju))i.s<licção pa ra o caso v ertente, .seria injusti1'1-
.cavel .essa eliminação da defesa e essa d·is juncção do processo.· Mas, ·qual'qu·er que 
seja a classif.i-caçã!o cr.lmirial, 1mag!navel contra os ·p.risionei.r.os clv:i.s ido Jiup·i'tfflt", 
seu 1fõro •é inqu:est!onavelmente o de d:J:r1eLto commum. O no1sso Oodigo Pe'llal •sô 
exdue da C'e>mpetencia dos 1tribunaie.s· ·ord-linal'l).os, .além d·os de l!ctos de responsa!b.ili-
dll!dP. Clo Prestdente d•a Re11u•blica e dos que ,se derem contra .a 1poJ.!cia e economia 
dos Estados, «os crimes 1n1.r.ame•nte mi11tar·es, .como taes declar.ados '!las leis <resp<>-
ctiva·s.ii (Art. ·6.0 ) Ei' p.r.eciso, po•rtamto, ql:le -0 ·ariminoso .seja .miibi,tar e, demai•J 
<!isso, ·que seja miiUtar o aritme co.mmetfido, ~ara se determinar a juTisdicção espe-

* (1) P imenta Bueno: ()p. cit., :Dag. 100, n. 17.S. 
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eia!. De modo crue basta .fallecer um desses dous elementos, >para que a causa não 
se poS<>a s-0negar á;s autorid·aides civis. 

São militares o·s .quarent a e oito paisanos, cwia liberdade se vos supplica? 
'Kão. São 1pais·anoo. 
Ma,s, quando milltares fossem, seria mdstê.r a qualidade mi<lita r do delicto, 

para os submette·r aos juizes de espada. 
Que d.elicto se attri<bue, porém, a,os pacientes ? 
O de Pir.a>taria? O •proprio Governo não ousou a'braçar essa capitulação inepta. 

E não será. o· p.eUcionar.io quem perpetre contra a. se·rieda·de deste Tl'tbunal o desi-
respcito de conside1rar discutivel perante ene esse er.r-0 palmar. Mas, airul:a que 
fosse caso ·de pira.taria, ·este delhcto, .p.revi•sto nos a.rts. 10'4 a 106 do .Codigo 'Penal 
de 11 d·e outubr-o de 1890, é de ordem .commum. 

Será de .sediçãlo a es:pede? Mas est e cr-lme nã,.o é militar, senão -quando pra-
ticado por militares. Dil-o 1terminantemente a lei de 3 de dezembro de 1841, 
art. 109: «Quando nas r ebefüões, ou sedüçõe,s, ·entrarem militares, serão o$es 
ju]igad<is 1peJ.a.s leis e tri'bunaies milit ares.» 

Ainda nos crimes <le sedição, rpo-rêm, commettidos por mibitares, to-ca a-0 tfôro 
ordinario a <formação da cuJ.pa. 

Esta d-outrina tem meio seculo de inconcussa antiguidade na j•ur·ispr u d!encia 
na administração brasilei-l'a. 

«Hei por bem" (são ·palavras do Imperador, n a provi.são de 5 de se tembro dé> 
1•843, r·eferendada. po·r IMan-oel ;da ·Fonseca Lima e 'SHv.a , Ministro da Guerra) «hei 
Por bem, por minha ünmediata e imiperial resolução de 2'9 de julho do corrente 
anno, d1eclavar que é improcedente a duv1da, ·que se o.ffer·ece ao conselho de guerra, 
e que este deve progredir no ·proce.sso de julgawento; ·porq·uanto, entendendo-se 
as pal-aV1ras «serão juJgadOSll do a.r.t. 109 d•a lei d·e 3 d·e dezembro d•e 1841, no 
senttd-0 •stricto deHas, isto é , pela ·parte do processo que .tende ·á. appli.caçãlo da 
pena aos réos, o·u lá. absolviçã,.o delles, 1com 1exclusão da outra parte <lo mesmo p;r-o-
<!esso, que tend,e a in d'i-cal-os no crime ou a f.orlllar-lhes a culpa, •é 'eludente que 
sómente aquel!a prurte idJo mesm.o p?1ooesso fioa competlindo cws juiiies nvilbi'tA:irOO", e 
qne e«'ta, .;,sto é, ·a foi··mação ela ci•lP~ aos .réos, contiinúa a perfenof}r ao fôro 1aom-
nmm, &egundo as Zeis g eraes, qiie, nestJa pMte, fidaram em vigor; não se O'P'POnldo 
a e.sta intelligencia o ar•t. 2<45 do R eg. d·e 31 de janeir:o CLe 1842, quamdo manda 
lis .justiçll's civis q1ue r emettam -á.s •auto.ridad es militares c6pias ~vuthenticas daquel-
las peças, do cum·entos e depO<icrnento•s, q.ue tfi.zexem cul•pa aos militares, que se envol-
verem 1em r eberliões -e secliçães; po.r.que as piJ.1.avras do citado artigo não e:iocluem 
a sentença d·e .pronunci1a; n em .pod.em .fazer duvida os arts. 115 § 4° e 1157 
do 1Codigo do 'P.roAJoo.so Crimina.J, .que, 1por •S·e r efertrem ao·s· crimes. de respons·a·bil!-
dad·e mi'litar, il'l'iio têm app!icação ao oaso ele rellellikl!.o, de que se trata." 

.Ma>s .tarde .e·ssa -verdade ju'!'idica .se iHumina ao contll'cto daq,uella genial 
intelligenda de Nabuco de :A:raujo, cuj•as op•iniões atra'Vessam a j:urisp:ru~foncia 

n~clonal ·como 1um 'longio sulco de claridade 1met eorJ.ca. · 
O grande luminar d-a ·CO·rõa enunciava, .na .secçiio de Justiça do Conse1ho de 

Estado, o •S·eu .parecer a cerca de u.m confl!cto de juri•sdicção .entre o fôro c')'.Olmum 
e o lffü10 miJ.itll'r , por occasi·ão d-o- proces·so do A1·feres iMainoel de •Assumpção Srun-
tiago, -indiciado, em P.er-m1wbuco no cr.im.e de sedição. Eis ·as suas •palavr·ll'S: 

1«Desd,e que o a rt . 8° do Codi·go do P ·rocesso Criminal 'l"eduz·Lu á. jurtsdicçã'o 
m&Htar -Os crimes puramente 1l!i!Ut.roresi, não é mais possível caracterisa,r taes crimes 
só e só pela .qualidaCLe da pessoa, que os commenta - rM'io??Ae personce. 

«E' 1pr ec!so, para que o crime :seja p·ura:mente militar: 
1 . o Ou que •seja militar por sua n•atureza, Isto é, contra a Slllbo<rdinação, boa 

0111lem e disciplina miJ.i.ta'I" ; 
2. 0 Ou que, posto seja comlllUm, tenha alguma xazãcf e1>pecia:l, que directa-

m ente affecte a su.bord·inação, boa ordem, ou ddsc!plina .militar. 
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ccOra, para qu'3 ·assim s eja, é preciso ·ue o individu-0 o ·commetta "Ut miUes (lei 
romana 2• D. 49, Hi), q•'4e esteja S·ab as banKVeiirms, ou en~ ac~ividacle, ou no exiw-
cicio do pasto, ou '1110s quCl!rteis, praçaa, fartalezoo, etc. 

1ccQuanto ao 1°: 0 crime de sedição não é militar púr .sua natureza: [JQr-
quanto nos elemento;s que o con;s.tituem não ·entra a suborfünaçãlo, 'boa orde'm O'll 
dir;ct,plina aniJita.r. 

<oQuanto ao 2° : O .crime imputado ao Atferes Hantlago «reformado') evidente-
mente !l'lão reveste de algumas das razões especiae.s ·prenotada>S, que têm relação 
oom a subordinação, boa ord•em e discip'ilna militar. 

•mMas o art. 2145 do Reg. n . 12·0 de 18142 dispõe : 
·«Q·ue, si nas r·ebeUiões, ou sedições, entrarem militaores, serão j·ulgados ipela'S 

:els ·e .tr.ibunaes militares ; e ·a·s•sim, ·si as justiças dV"is. os 1rucharem envolvidos nos 
processo,s, .que ·ongani'11arem, reme.tte•rão âs com.petentes ruu torid·ades militares as 
>eôpias authentica.3 das ipeças, documentos ·e depoimentos, que lhes lfi.zerem culpa.» 

«A ·questão estâ, ;pois, nesta di&posiçã1o excep.cional. 
«A dis·posição, 9orém, não attribue â jurisdicção militar sí·não o julgamento do 

crtme. 
<1.A 'i!nv.estigação do crime ,compete â autorMade civil. 
«'E não .pode1'. ia ser de outro nnod·o, '/·isto como 'D crime é connexo; porque 

comp.niherud·e militares e nã<o mi!Hares. 
ccE dar-se-hia aliâs o absurdo de ser punidü um milita·r po.r uma s•edição que 

não houve, por sedição feita por •elle •Só, quando a sedição só ,pó<le •Ser feLta ![)Or 
vinte pessoru>·; .a ar-is~hia a iHegaUdade de ser punido um crime militar s em a 
essencial iny.estigaçã!o d·eTile, que as lei:s mRLtal'es exi:gem. 

«A com1petenoia, pois, da j,urisdicção militar sómen.te come9a, sómemte se f~ 
pela T·emessa da 'forma\:fo da .cuJ,pa, .pro.cedida pe1a auto·ri•dade co.mmum ou cri-
minal. 

ccNão podl·a . porta nt,:o, o conima,nda·nte das armas prender um alf.er•es, ·refor-
mado por um ·crime compmm, s~m a prévia inve&f>i.ga9.ão CYU. fo'Y'mação dé cu.lp.a oo 
autoridade civil. » 

No mesmo sentM!o q.pinou o Visconde de Abae'!:é, trami:f.und.Jndo-se o principto 
defin itivamente no p.atrri;nonio judicial d·as res jwcUcatoo; de modo que o& nossos 
aut0;res de di•reito militar a.puram aNnal, como materia v.encida, a noção de que, 
nos crimes de a"ebellião e sediçifo, •praticados .por .p.ess·oas do ·E.xer.cito, só o julga-
mento, mas não a fo'l'mação da culpa., coonpete aos .tribunaes milttar.es.. ( 1) 

Seri-a,. portanto, ille·&'al, no senti·r até dos .generaes do Imperio, fo·rmar culpa 
a :militares, vor crime d e sedição, no fõro militar. Mas agt>ra, .so·b as liberdades da 
Republka, mw·da-se por esse crime, formar a cu~pa, -ou :reter s em c uJ.pa formada 
no fôro militar a p/1ÁJSanqs / 

Ora, a s nossas Jei.s, desde o Cofügo do '.P.rocesso em 1832 (art. 34 0) aité ao 
d·ecreto d e or.ganização da Justiça •Federal ·em 1890 (a.rt. 45), c rearwm e ma-nti-
veram o habeas-corp>tts, \)m defesa d·os que ·«-sotlfrerem prisão o>tt l(J()nst'l'angimento 
-illeigal em sua Hberdade . » 

E a lei fundamental d·a RoepubMca, 11mp.rimindo a essa .garantia o caracter de 
constitucional, que ena sob o Imperio nãt> tfa1ha sagra-a assim, no art . '7·2 § 22: 

<<'Dar.oSe~ha o habeas-cof']Jltt<S sempre que o ind!V"iduo so/Jrw, ou se 
acha r em ·!rruminente .perigo d.e .sof•frer vioMncia, o.u coacção, por ilie-
gaUid'<JJcne ou abuso c!e poder .» 

!1) T itara : Awclitor BrasUeiro : 2• ed., pags. 38-9 - Thomaz Alv·es: ·Clurso 
d.e Di'l'eito MiU.tar, .tom. H (1868), .pag. 133. - Ama·rnl: I nd:icaclor da l dgislla<;ão 
Milit1tr, v·ol. II, part.teI, ·pag. 280. Amaral: Oon'8olicla.çã'o ela Le>i MiUtar (1891) 
art. 2. 807. 
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No caso ver.tente a V'i.o'lencia, a co:acção, o abuso de poder são ·brutaes. E a 
sua illegaiJ.idade é tl"iplioe. 

Primeiro: pela ausencia de no,Uficação da culpa. E' a condição elementar de 
toda-s as gar·ant~rus infüvidua-es, a base de toda a d·ef.esa, o pr.incLpio ·de todo o 
proces·so, que a go.ra se abCl'J.e por uma estrondosa audacia do Poder EX:ecutivo. 

Segunào: por se .haver eX:cedido ·o t ermo de oito .d.ias, s<im se encetar sequer 
a formaçã,o da cu1pa, n em ao menos se d'escobrir indicio de .que ·em tal se ·cogite.. 
iE' 'o •caso eX1Presso de habeas-001-pv,s, -d<iamte do C'odigo do :Processo, art. 3.53 § 2° :' 

·«>A pr·isão jul•gair-se-.ha !lleg'111 : Qu•ando 'º iréo esteja na cadeia 
is·em ser process1ado, por mais trmipo do que mwrca a lei.» 

Nã,o era .pr.echso -estarmos ·eim plena democracia, portanto, 1para entrar n•a ;posse ' 
dessa joia l·hberal. ,'.fia sessenta e dous annos, o .anttgo •r egímen nCl'l-a ass·eglld'â.Ta. 
Ntm ella ·fkou •lettll1w morta no 1pergamlnho do au.tograipho .legislativo. As· ju1s·tiças 
}mperlaes u s•ar.am livreme-nt e desse fr-eio contra as ciielongas do capricho adlminls-
trretivo, d:a irr.esiponsabiiidade policial, ou da desid>ia judiciaria na ins t'auraição 
da culpa aos ;presos. 

«P.ara ·com•batermos tal ·abuso», diz.ia, <im 1857, o Sr. /Pimenta B.u·eno (1), 
<"temos a saJ!utar disposição do .a;rt. 353 § 2° do C'od . , o habea;s.-corp~;s. ·A 'Relaçã0> 
da ·Côrte, á. vi s·ta •cle petição d•evidamente instruída, manda vir o- 'Pa,ciente ã. su·a 
p resença, , e exige es•clarecimentos do juiz Tespectrvo; 1e .assim procede .oom mwita 
razão.' o juiz omisso socco1rre-se semp.r.e d•a muita afü'.Luencia doe n egocios graves ;. 
mas o ju&to d!isce·rr!Á.mento da E elação tem p•or mad.s d·e itmia va;:: corlidemmaiào o-
abu·so, ordenwndo a soltura.» 

'Mas ,para que O-·ecuarm-0s até aos longes de um•a ihistoria ·i·r·revlV'esc~vel? A pro-
p,·ia jurispruden cia dos ·tribunaes r epublica nos, a vossa mesma, frequente na con-
cessão do luab·eaJS·-ccmpus. sobre e~te lfundaimento, mostra-nos que a -democ1·acia nã0> 
qufa •estwbelecer ,em . tucio ,prax·es ma.is amtoritar>ias do qu:e a realeza. 

T&oeiro: por !ncom.petenda da autCJridad·e, ·a cuj·a ordem se m aont'ém a p,rlsãb. 
Tambem -é eme.1,geTucia, para a q.ual se acha iformalimente ,p1rov.ido o hablea.s--

corpus no ·Cod. d-o P1rocesso, art. 3.5 3 § 30 q:ue consid·eo-a c<ille•gal a •prisão», 
wQuando a a utoddad•e ·que mandou pren·cie.r não tinha .o -Oilr<il t0o 

de o :fiazer . » 
Da opportunidade desse recurs.a nos casos de ·incompetenoia .da autorid111d,e q.ue 

pr~nde, inferiram .logicamente o·s juris-cohsu1to·s, a foqrt4.ori, w cu;r.iwlidade do ,r.eime-
dfo nos casos de iTucompetenc!a da autori<l.•ade que p:rocessa. <«NO .· iPr-0.ces.so CI"~me», 
diz o ·Sr. Pl!menta Bueno, cmão é possível ded.uz.i1r a .Jnco~petencia iP<ilo mesmo 
modo !por que -é d0eduzi!d•a nos f.e1tos ·civis. '.L1eria 1:&s·o gorandes· iTuconv·enientes. Mas 
têm s'em 1d,uv·ida as 1partes· -0 direito .de ·alle,gal-a, por .uma ipebiçã)o 'em .que a .de-
mons.trem. 1Si o juiz nã,o ·attendel~a, co.nheceT- se-ha della por o-ocasião do .P·ri•meioo 
recurso; e, si o 11éo esmver vll•eso ( 2) po:aeo'á i11sa1r o remcd1!o do '1habeas:-<001-pus. » 

Na ,especl-e ·actual., não s·e poderi•a >dize.r que h a ja juris<lkçãlo instauraida; PO·I"-
que d·e pr-ooesso nem s·e ct'.a'llá : os ·presos figur.am talvez como. r ebanhb capturado 
no ·bojo <e.do nav}o [Íirata», o.u, •ao -q:ue ·parece, se 11,esel"v.at~ como peÇas ele don,vicçãlo 
no ,p.roces•so mil1tlll1' -co:rrtra os off.ici-aes d·e Mari.nha. !Mas h·ii. a incompeteillCia da 
autor.id aid·e, que lnf'!-Lg.io a pri&ão, descommunal•mente ·a;g.gravaoda pelo arbi.trio, com 
que se arroga o :direi<to de •pro.Jongal-a my.steriosa1mente, furtand.o os vresos aos 
trl•buna<is, .civis <i militar.es, ·communs ou excepclona,es, e abandonando-os ·ao r egimen 
do in r1ace .a•cfunLnistrativa. , 

Uma vez que se tl'a>ta ·de liberda:d·e, .Srn. J.ufaes, perm·l.tt! que o hn,petran te con-
tlil'Ue a se firmar nos arestos insuspettos do lmperlo. ~O recurso· d-0 habea8-co'r 

~ 

(1) Op . <Jit. p . 101, n. 17<6. 
('2.) ;Pimenta !Bueno: Otp. cit., P. 67, n. 117. 
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pus», declarava Sua CMagestade, em aviso d·e 23 de outubro de 1833, :firmado em 
ummediata resolução d 'e consulta (1) eco recu:rso do ha.beas-conpus, jâ. por sua 
natu reza, jlâ. '!H~l·ais disposições exp:ressas do a .rt. 340· do ·Codigo do \Processo Cri-
minal e art. 18 da lei n. 2. 033 de 20 de s.,te.mbro de 1871, é a<Zmir(llVO! oontm 
toda prisão o.u don/J.t1-an{!1immuto ~llega,l, qwa!DqtWQr que seja o mdti'vtO, que a deter-
mAme, e ·qua!qriier que seja a a"UAtO'rüc1cu:lll,, de que <Umamie.» 

'Esta deci2ão é tanto mais 1pr.eoiosa, quanto, pronunciando-se assim, o Imperador 
lm.itava rt sua p?1~ria autortaaae, :resolvendo a favor dos tribunaes um 1conflicto de 
j u rtsat.cção, d ·iscutido ·no Conselho d·e IDstado a ;p·ropos,i.to de prisões administrati-
vas, ordena.dais por .ministro d·a ·Co.rõa ,c{mt ra :responsaveis fiscaes. 

Não levareis a mail que aqui se :reproduza a J.inguaig·em com que 'então 'se 
vindicava, nos •conse!iho.s do Rei, essa ig·a:rantia comstituciona·I. 

Dizi·a, sustentaina.o,a •contra os .ministros •do .Im.per;i,do.r, o Sr. Danta.s: 
.«A 1 autoridade rj,udiciaria jáma·is foi derogad·a a competencia de exp~edir ordem 

de hwbeas-corpu.s, oom ex.oevçã:o sómen.te das prisões 1'Yllllitwr.eis .e pa,ra, recruta-
mento. 

ccEntre outros a·>"isos, bastará veferi·r o de 30 de agosto de :1865, e:>épedid9 
de accõrdo com o conselheiro ·consulto·r e .com a xesolução de ·consulta da c01rrnulta 
da .Secção de Just·iça do Conselho de Estado, no q.ual se ·diz o ,segu,in te : 

·«A instituição do habeas-oorpui.;, que é a maior .garantia d•a liberdade !ndi-
vtd,ual, não ,pód·e deixar de ter a ampli.tude, ·que l'he .diâ. o art. 340 do ·Codigo do 
1Pr-0·cesso, sendo, •portamto, applicaveil a todo e ·qualque.r const•rangimento- Hllegal, 
ou provenha e!le de auto:r.idad.e administrativa, ·O·U ·de auto1ridaide j udici,aria, com 
a unica excepção d•a p1isão militar, na ,qual se 'com:Prehende o recrutam€lüo, 
porque esta excepçâlo se 1 fund'(t, nw especialidwae meoe&8wria á força ?ruiMtair. » ~ 2',l' 

E adiante, conolu im'fo: 
ccDa 1heoria op;posta seguir-se-ha que o ha.beas-corvus, cons1<lera.do :p.o.r todos 

os povos liv~·es a maio·r salvag,ua:rda da libevd·ade individual, em vez da amp'litude, 
que nã.o póde deixar de ter, segunã.o o aviso de 30 d·e agos,to d:e 1865, firma lo 
peio f.inado j urisco·nsulto Nabuco de Araudo, vair<a ser applio(llVel a fiodo e qualq'!Ver 
constrangimento iblegal, o·u provenha elle de autoridade administrativa, ou de 
autoridad·e ·j,udtoi·aria, de·ixar á ãe se!r o extrlaoo1dJinario recwrso, regulia p:or ex.cel-
lmvcia, que vale uma constituição, co:m-0 se ex.pressa 1Blackstone, para ficar redu-
zido a um recurso de illlJPOrtan.cia commum ou muito ,secunda-rio.,, ( ,3<) 

A esse V'oto ccadherip inteiramente» o Visconde de .A:baeté.>> ( 4) 
E o Sr. Laf,ay.ette fechou a con1su i.ta com estas conclusões memoraveis : 
ccE' Jóra de duv~cha que ·o recurso extra-ordinar.io do. habeOJs-oorpus é admis<si-

v.el, para faller c·essar toda e qualquer ;prisão ou constrangimento ·meg,al, saloo 
os oa.s,os expressamente excep:twados. Estes caso•s, segundo o ll'IOS·so d-ireito, se redu-
zem a tres: 

«1. 0 O de prisão det erminada ipor d·e·spacho de 1p.ronuncia. (Art. 18 da. lei 
n. 2 033) . 

•t(2. 0 O de .prj.são d·ete~minada por ,sentell'lça (J.e,f.initiva (ótado artigo e ipara-
g raphos). 

·cc3. 0 O de prisâlo miilitar, po·r virtude das Ve.is mAUtar'e8' . (Art. 18 Vn ffm>e, 
citada lei.)" (·5) 

,Mas, na espeóe, 
1. 0 ) Não ha sootença de!initiva; 

( 1) O Dilreito, 'Vol. XXXLII, pag. 115. 
(2) Il. 'C., IP· 1 2~ 
(3) Ib., paig. '12'9. 
(4.) Ib., pa,g. 1.30. 
( 5) Ib., pag. 13 3. 



2. 0 ) Nãlo ha pronuncia ; 
13 . 0 ) Não ha p.risão militar. 
Outrosi-m, 
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4. 0 ) Não ha estado de siüo decla·r·ado. 
A-0 cont1•arro, em pJ.eno vi.gor d·a Constituição e drus· 1leis, temos : 
1 . 0 Ausencia a;bsol·uta d·e 1p1rocesso, ou inici-0 sequer deUe ; 
2. 0 My.sterio completo L'lO'bre a culpa ; 
3. 0 ) Usurpação vio·lenta da oom11lete ncia judiei-ai pela vontade •da adminis-

tração. 
J>.odereis recusar €S.te habeM-cOr'pus? IMelhor seri•a, nesse •caso, abo.J.ir de uma 

vez a Instituição, c0011fiança do.s afflig.l<d·os., que .lhes mente semJJ<r.e na.s grandes 
a,gonla·s, f a lihand-0 ·no•s casos d e ip·ersegu.içã!o .intencional, para valer sómente nos 
de , omissões invoLuntrur!as, d e•sappaorecendo nos .gr.a:ndes attentados ipoliticos, pa;ra 
só ap.rovei.ta.r nos p eccadilho.s po.J!ciaes·. 

O Sup.remo Trl'hunal Federal não precisa •de lições. Tem-n-as, ·com .c·erteza, 
das mais al:tws, das mais p uras, na .sua conscienci·a, onde O•S naufragas des·te regJ-
m en ·cuidam ver scintillar .ainda a esperança dos o•ppressos. Mas tdeixae s'olemnJzar 
duipJ.amente a a udi•enci.a que 1se vos 1pede, com ;um e.pi•sodio .edificante da patria 
do habeas-corz;iis. E' um q ua;dro d·a d.ignidade d.a Justiça, n·a Ingla t ern:a, chamam'l·o 
à .sua ·barr.a um abuso admirüstratlvo ·e militar ·contra as liberdades civis e fuil-
minando-o com a maior sev·eridade das suas censu.ras. 

'Desemàra um marinh eiro, ·Floy.d, d a esquad ra Lngleza. Outro l·ndi'Vid1uo, lnde-
vidamente presó, .confundido com o desertor, fôra, a despeito d•e todos os p.ro-
testos, .recolhido a nim va·so de 1guerra. Graças a ami'gos, o infeliz 'Dhom1p1s-0n pôde 
levar 1queixa ao.s tribunae·s. Ex,pedio-.se aogo o writ de habeas-c·orpus, exi.gi.ndo 
de 1Woodward, commandante do nav·io, a presença im.medlata do !P reso, co1m devo-
lução da ordem .e ,resposta do cwptor. 

·«Aos ·7 de J unho de 1·889 Thompson foi conduzido .perante uma camrura do 
Hanc0 da Rainha; ma.s o commandante Woodward não compareceu. Os juízes p efü-
ram ao OJ<lvogado do· Almi>'G!l',taK~o o origi·nal do ·w~'it, de q,ue e1He trazia aipena.s 
.;(>:pia. 

Eis então o dia'1ogo que se travou: 
'"º Ju4'z Mathew - Queremos o no·sso writ. 
«0 Jwiz Mwiisty - Vós d esobed·eceis aos 1t e11mos do wr'it: deveis produzir 

o documento com a •1,es,po·sta. Dizeis que :nã o t end,es o writ, e nada creSPOnders: 
é •um verdadeiro insulto ao T.ribunal. 

«< 0 a.dvoga.ao ao Alni~ran~a;c!o - :O wrf.t não .e·stâ commi!go. 
'"º J wiz M athew - Não p-odemos ouvir tacs absurdos . 
1«0 advogaxro - Deip1loro que VV. SS. empreguem ess,a exp.ressâ'o. 
«O Juiz Mathew - Essa ·ex-pr.essão eu a .ap·provo. ·E' .realmente a·bsucrdo que 

um advogado, sobretudo um advogado eminente, comprureça aqui oom o writ e a 
resax>sta. 

« 0 aavogad!o - Não posso di.zer sinão a ·rea lida de. "'º J wiz Mathew - Repetis o que 'VOS disseram; ma·s aos que v-01-o .füsser,am 
devíeis te r res,pond!:do que n ão virieis aqui .repetir a•bsurdos· t aes. 

'"º Jui.z Mwnwty - Vamos ordenar a .p.rJ.são do Co1mma:nd;mte Woodwa·rd. 
Cumpre que .saibamos a verdade. E' inutil ,virem allegar .aqui 1gnoran cía dos u sos, 

[)e-v.em conhecei-os e re,;ipeHal-os. Quando nã.o, Mr·G?nO\S ide '1'6'0lg4'r com sev·e.ra.s 
oastVgos. Nào ~e póide jo·go~· assim oom a liberd(JJcle aos oidcVclão.s. I g1n,01'\o 1Si a cultpo 
é d;o Almi1·a1~t,a.<10, <Vü Jl!finist1·0 <lo In~erior, oii <l'e ouf/ra qitalqiier G!Uto~·idade. 

O que s ei, é que não observ8Jm prura ~om o Tri'b.unal o 'acrutamento 1que se Jlle 
dne . ~ 

«0 Juiz Mathew - 1Sou absolutamente do mesmo senUr. 'Parece t erem esqu e·-
c.ido o prinoilJ4,o fwn®mentaJ!, da nossa OonstitiUção : que a Zet é swp.rema neste 
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paiz, e nenhum furBacionario póde .ewowsar-se, allegando ordens de ait·toridade 
.mpe11ior, vor mais a·lta qiie 8cj'a. Hão de obedecer ao nosso writ.>> 

!No di-a segiui:nte o Ca1pi•tão de \Mar e Guer.ra Woodwa1,d, commandante do 
D ·uque ele Wellington e cap'itão d·e pavilhão em Po·rtsmouth, era detido por U·J11 
aigente do sheriff, .que o •condwzio á 'P.risã'o do condado, em w .i:nchester. Aldmi•tUdo 
a prestar fiança, fo1 po..,,to no· mesmo dia em liberdade. 

•«INo dia 21 .compa-receu ao T.r.füunal,. ond.e ouvio do ,J,u.jz ·Mathew Qongas 
admoestações: <<Vosso advogado apresentou-nos humildes excusas, d~zendo-nos 

que tin·h•eis :Procedid·o em cum!J)rimento de -ordens .su1perio-res. Não pofü~mos a<:!ceitar 
semelhante justificwtiv.a : nad•a .t•emos senãio comvosco. •Co.mme.ttestes gr.avim;ima 
desobedLencia ao Tr.ib'unal ( con,l!emvt of Goivrt) . O writ de '1i.a:becis-001'1Jus é um 
dos mais sag.rados •que a lei •conhece : 1fol olnstituidü para o•bstaoulo a tocla e lqua.l-
q1ter prisão arbitrania; e não ha nimgruem, P·otr m.ais 'alta q1Ue sej.a a s11a vosiçã'c, 
q1te nevo tenha 'º 1e~ever .de obecleoer-1,he •.. Manda·stes lH}ui este ·homem sem nos 
diz·erdes os motivos da prisão ... Gwmpre-nos mostrar . que o ,g,rande writ de hab.eas-
oor'.lhts deve ser immediatamente 01bedeoido, prinwi!pa!mente pe'!a.s fwnocion'Ktrios 
pWb!ioos. De'lÃer·iamos preiucl!er-vos; mas, po>r esta vez, apenas vos il»fligi?nos a 
m1tlta de 450$000·. 

·wO Gommandante Woodward re.Lterou os seus iI>r·o.testos d·e que nãio tive1'a o 
mínimo i·ntento d·e aff.rontar a Justiça. «A·creditamos», Te.spondeu o Juiz Jl!Iatheiv; 
«porque aliás vos terjamos •conde.minado ·á, p.risão.. . Pa·gareis, além (la mu·Ha, as 
cus•tas do processo.» ( 1) 

Si a simpl•es .omissão. de 1uma formaUdade accesso.rl:a no habea$-COrp!U&, como 
seja nas 1praxes ·inglezas, 'ª devo1'ução da -o.r.dem autographa, .e a ausencia da auto-
11idade detentora do preso, ainda que representada m.a aud'iencia ipo-r um advogado 
da Corôa, bwstou, iI>ara ~ncenMar nos labios da Justiça britamni<:!a, de .u,m düs 
mais aJ.to.s 1:1'ibunwes do (Reino, .a 'indig naçfí,o cons.tltuc·i-onal, e ·d·escar-regar-lhe o 
braço, anmallo de prisão, conitra •uma patente elevada na Marinha da -Grã~Breta-
11lha, não ·obstante as al'legações a seu ·.favor, de -Obediencia milita•r :'l;s ordens do 
Governo ida ·Rainha, ima,gimae .por ·U!m 1momento, si·s. Juizes, a tempestade que não 
levantaria na magistraJtura d1a1q•ueJ11.e .pai·z o espectaculo do attenta.do imnom!navel, 
para •que invocamos a vossa attengão ·e eXioramos o sentimento dos vossos deveres. 
Vossa di.gnl:dade, 1pela .co·nstituiçã-o americana da ·Republica, é mai.s ruta 1que a 
maj.s .ai.ta da·s côrtes jud-icjaes em IngJ.atevr-a. 

Um grupo .revoluc!onari.o ape1ioebW.o ,para a luta, provido d.e .recursos para 
o golpe, apodem-se ·de uiµ navio .roer.cante no ·cu rso de .uma viagem. A ,gente da 
·equipagem, -O•esapparelhad;t para comba·te, .in!übid·a até de trava'l-o .p elos .inter.esses 
commerciaes ode que er.a d·e'!lositaria, e que a .resj.stencia ao assB!lto poderia com-
p-rometter, rende-se ao movimento mHitar que a swbj1ugava. Aprisionad·a anais tarde 
a emba1icação, pela·s fo.rças i·egit.L!•a•res, si o :Bras!l fosse iWIIl pa!z constituído, si •all 
leis im,perassem nos funcoi.om.ar1os encar.regad·o·s de executal~as, si os ·que no.s go-
vernam tivess.em noção do·s dh,eit·os dos .governB!dos, o .procedtmento das a'll tori-
dades era .simples. Ou, não· havell'dO indicio.s accwsad'D·res .contr·a •OS 'Df'flcioaes, a 
tripolação, os passageiros do navio, r es tituirum-se todos á liberdade. Ou, ,gj exi·s. 
tissem s1u·spei.tas sé.rirus contra e'Ha.s, •entregavam-<se os ·indiciados aos trWunaes, 
unLcas auto·ridades compete.ntes nesta ter.r.a para r eter cidadãos 'J)resos. 

,Mas não, Srs. J ·ui•zes. ruma aJ'l'i·sã!o desc-onhecida ás nossas leis, a1m!nistratlva, 
militar, fü.ctatoria, ·crimi.n'Dsa, cahio ·solbre ·eJ.les. Rem'Overam-n 'o.s de :bordo para os 
caiiabouços de um !fonte, dandest!namente, oom .to•das as ·precauções, de que se 
rodeiam os aufor·es de um •rrupto, 1par.a 1se •occultare·m á. acção da Justiça. 'A esta 
nada se <:!Ommunicou. Esconderam-se cuj.d.U>d·osamente ·á imprensa, como á. magis-

,( 1) De Fr.a,nquevlll~ - Le sy.steme jU!iUciaNre de la G>ra'IV(le Brerta,gne c·Parãs, 
1893, mi. I, .pags. 65-8. 
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traitura, os nomes dos sequestrados. E o carcere ·f•urUvo, [ll'ohfüido nos codigos 
como Cl'Une até •contra •escrav.os, é a,ge>r·a p.ra,ticaido ' ousaidrumente pelas. autor~d•ades 
nruciona:es contr.a dezenas de homens livres. iNo sumisso que se lhes deu, eUes 
poderia m de.saopparecer, dizi<lllado.s ;pe'las mol•estias sulYti•s da masmorrn, ou, s i 
conv.iesse, execu,t ad•os no silencio ~umular da incommunicn:bil~dad e . Po.vque, 
S-rs. Juizes, j•á ning1uem pó.de confia r no r espeito á vida humana, quand·o llis escan -
ca.r·ws a a utoridade 1pi•s·a aos ,pés os direitos mats rudtmentares da Ubevdade . E sta 
é a p1,otecção .e 'º baluarte daqu.ella. E, depots, tqu·al vem 'ª ser a g.arantia da 
vida, para homens que ·se sepultrum numa prisão i<lllpenetravel,, t endo-se a .cautela 
prévta de sonegar-Lhes o nome á 'J)U.bHcidade, ao .entrarem •paora o sigi'llo dos in-
communi.caveis? <Quem po•ssue a Jis,ta desse.s encem·ados? Que meio aut·héntico de 
prov.a teriaomoo, para ce.r.Ufical-a? Onde 1jaz ·ena ? Em pod·er de s ubalternos d o 
Gov.erno, interessado ·no c rime. •Mas então qual é a extremidade, a que não 'PO -
deria tocar o •a.rbiibl'ÍO·, entregue assim, sem inspecção a.bsolutam:ente n enhuma, 
sem possibilidade .sequer de correctivo ·ulterior, á omni'pote.ncia d e sua .propria 
von.twde? 

Di.r-se-ha ·que 1sãlo p essoas co1Mdas em fl()Jgra.rvte entre as taboas ·do Jupiter. 
Mas f'lagm.nte de que? IP•ois o facto de .estar em um navio a,pres8'do pe>r um ·band·o 
insungen:te inquina ide flaog·rand·a no .crime dos assaltante.s os pa<Cientes constrang.i-
cos .e as testemunhas inennes da toma:dia ? Pois a perpetração de um d·elicto num 
sitio, •numa casa, env·olv•e e em flagranc·ia nesse deli cto os individuas ·encontrados 
no :edifiiciio, ou no Io.gair? 

Nem ha f,Zagramte sem aitto de fkigrmw1'a. E' ca.thegorioo o art. 132 do 
Codigo do IP.rocesso: 

«Logo que wm crVmlinol!o, preis.o em fl"g11ante, fôr á v·resença do 
Jidz, será interrogado sob . .,,e · as aro1«ições, que lhe f.azem o oonduotor 
e a;s testemunhas, . <jwe o ·(JJoomv<tnhara.m; d·o qi.rn se lavi·ará termo, 

;por ,todos assf,grnado. » 

O que dá, ·po.is, ·existencia ·!tegal â flag1,ancia, .é o a uto, Lavrado sob a a utori-
dade do juiz, se os depoimentos do con<ductor e .d•as testemunhas o ce1•tificam do 
concurno dos ·e-lementos .que imp.rimem ·esse caracter é. situação do ac1cusado. 

!Mias, quando, :po.r hy.pothese, flagrancia h ouvesse, ella não conferiria ao 
Ohef.e •do Esta.do ·O dii re1to· de .manter ·a 'Prisão. \P.render, ·em 'flagrante, qualquer do 
povo o póde; 'Pód·e-o igualmente qualquer funccionario. Ma s retf7r ein prisão 
é d'aculdad·e pri•vativa ·da a.u~o.riàctcle jitc111Jc;ia.i. E por Isso o preso em flagrante é 
conduzido logo á ·presença do juiz. 

'Desse ·acto data •o primeir.o passo para a f-ormação da cu]pa. 
E po·r e'lle se es tréa a .com'Pete.nc ia da justiça. 
O individuo •preso em .flagnante, mas inde•bitamente conservado eni poder 

da aiu torldade administrativ a, poHcial, ou militar, 1preso em flag1rant e, mas en-
carcerado além d.o t·ermo leg.al sem in!Jta,uração :de •culpa, t em dir.e'ito irrecusa-
v.el ao 1uabea.s- 0011puis. 

:A nossa jurisprud·encia é dar o m1aior ·constante ne'ste sentLdo. 

Srs. Juriizes do Si.i,premo Tribimul F.ede.r(Jjl. 

Ponde tel'mo a esta perseguição d·e .estad·o, tão abominavel, qu.anto inutil, 
tão gratuita, ·quanto deshuma'lla, tão damninha aos .Lnteresses da paz no inte-
rior, quão ifunesta ás condiçÕ'es do nosso credito exte.rno, da nossa r e.1Jutação 
entr.e as nações , das nossas symrpal!hias no seio dos povos civi!Lsados, d<;ls t e con-
tin•ente e do outro, cujos filhos a rêde absurda e iniqU?.> ·desta violencja a1'ra's-
tou, de envolta com os nossos infelizes compatriotas, aos aba'..fadcmros das for-
trulezas de Santa Cru·z e Lage . 
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'De conformilda!d,e, ipois, ·com 1os ·arts. 343 'ª 3'5·2 d .o Codigo .do Processo 1()rl-
minal, vos requ·er reverentemente o veticionario a eXJJ.)edição d·a ordem com>petente 
aos ,commandallltes daquelles ·estabe1ecimentos militares, para traz,er á ·vossa pre-
sença os quarenta ·e oito ;pacientes infü.cados, bem como outr·os quaesquer, que 
nas mesmas condições vo.rventura alli se aicharem, e .cujo nome se ign.o.r.a em 
vi·rtud.e do seg.red'O ·criminoso que caracteriza ·esta >prisão. 

Ca.pital Federal, 31 d'e julho de 1893. - Ruy Barbosa. 

1. 0 Accórdão do 1SUPREMO TRIBUNAL F®ilERAL. 

Vista, 'expostaº e discutida a materia da 'Petição junta de habeas-coi-puB, 
impetrada pelo •Cidadão Ruy !Barbosa, em favor dos ·presos David: Ben Obill, 
F.rancisco da Si!lva, Amerko Amaro da SHJva. e outros, em numero· •de 48, 001 
sua generalida,de ci<liadãos lbrasilekos, além de quaesq.uer outros, nas mesmas 
condições, todos reicolhi-dos il.s fortalezas de Santa Cruz ·e Lage, por .or.dem do 
Presid·en·te da Reipu1blica, te.nd·o sid·o à·presentada pelo juiz .r elato.r a pre!imLnar 
da inco•mpetencia do Tri•bunal para tomar conhecimento :della lJO:r ser origi-
naria, n ão ,passou por maiori1a ide ,votos ; em seguid·a a.presentada pelo mesmo 
r elator nova preliminar, tP·Or não estar 'ª petição nos ·termos do art. 341, 1§ 2° 
do üodigo do Processo, .a q.ua~ i.g uailmente não passou :por maio.ria d·e v-otos; 
e finalmente send·o discutLda de mfirltis ·a mruteri·a da oietição, ·f.o.1 concedida a or-
dem tmpetrada ·em 1prol .aos sobreditos paicien-tes ·e designa<la a sessão do dia 
9 do ·cor.rente mez lás 10 hor,as da manhã para ·o .comparecimento de ·todos os 
paicien tes, e bem assim a a1)resentação d'as infoTmações ,que o G-Ov·erno en1ender 
da,r, por 1nte.rmedio do 'Miibisterio dos Negocios da :Guer.ra, •ácerca do's motivos 
l egaes que au torisaram \i obrigam a consevvação 'delles nas >prisões em .que se 
acham. iP agas a ifina·l as 1custas . 

Supremo T1'ibunal .~dera!, 2 de agosto de 1893. - Freitas Henriques, <Pre-
sidente. - Barros IPime'fl'tel: ;v,encido nas prelimin·aJI"es. - Aquino e Castro. 
Ovi!dio cie Loureiro, •vencido. - Pereira F11amco . - Fwria Lemos: vencido na 
2• 1)reliminar. Votei 1para que não· se conhecesse· da petição po.r não .estar in· 
struida ·na .fórma da lei. - Jo-sé H1NJ'imO. - Bento lAsbôa, ven1cido na ·2• :pre-
liminar. - Ferreira ,ae Rez-encie. - B·a4-radas, v encido quan,to á l• pveliminar. 
Continuo a ·entender que o S upremo T.ri·bunah iFederrul não ·Póde conceder habeas-
oorpus originariamente, senão nos restrictos ·casos, em .que lhe .compete julgar 
em unica 'instancia. Noll ·outros ·casos sómente 'póde conJiecer em g.r<áo de <re-
curso. - Amara.ele Pint,o: y,encido na ·preliminar sobre o conhecimenrt:o Drig!-
n:a:rio do li,.ab eas-corvus, por entender que .a 1competencia ori·gin'3.ria .e tambem 
prtV'at1v.a do Supremo ''.I~rib'Unal 'Federal ·restringe-se aos casos enumerados no 
ar.t . •59, n. 1, da -Oonstituição d·a (Republica. 

F.ui p'resente. - Sol/ral. 

2. • AecóRDÃJO 

lVis·tos, expostos e d;iscuUd.os os 1)resentes autos de lUJJb,eas-oorpus, em que 
são 'Pa.cientes LD.av.id •Ben .Obill .e outros, resolve o Suipremo r:I1ri·bunal Federal 
conceder a referida ordem d e soltura em favor .dos det1dos, visto ser illegal 
a conservação na .prisão em que se ~cham, destde que se veriJfLca 'pelos au tos e 
pelas .informações .prestruqas, que os ,factos ique Ihes !'!ão imputados, não •c.onsti-
tuem crimes que os sujeitem ao fô.ro militar. 

Supremo Tribunal F l')deral, 9 de ago,sto cl'e 1893. - F1·evtas Henriques, Pre-
sidente. - Bwrnos J>·imtl'ntel. - 'A~~cl.rctde Pinto. - tA:quino e !Castro. - O'!J'idio 
cie Loureiro. - Ban:ral~a>;! . - !Piza e Alm.leM:a . - Ma;c.edo Spares . - Faria L e-
mos, v encido. Votei 'Pela c.ontinuação ü-0s ·pacientes na prisão, que foi :realizada 
vor ·autoridade competenr,te, :por crime inaHançavel e em flagrante delicto, de-
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vendo, porém, ser os mesmos pacientes remettidos para o juizo comp.eitente, a·f i.m 
de ser~lhes alli instaurado o <respectivo. p.rocesso, 'Visto não ser miHtaT o delioto 
commettido. - Bento Lisba.a. - Jos é Hygino. - B1er•Mira de Re;ljencle. 

·Flwi presente e r.equisitei que, entendendo •o T'ribuna1 não estarem em vi-
gor os dous codig.os penaes da Marinha p·romu:lgados ·em novemb.ro de 189 0 e 
m a rço de 189•1, fos sem os pri.sioneiros paizanos remettidos· a<> juiz secciona l 
competente, visto não desconhecer o m esmo Tribun·al ·a legalidade ' da prisão 
effectuada am Lf·la,grante {!elicto, e attentas as disposições do art. 1•, §~ 2° 
e ·5°, da lei n. 631, de ll.8 a .e setembr·o de 1851, e art. 60', 1etra I , da Constitui-
ção. - So•bral. 

IP.ela im.portancia do caso, ~,ul•gamos dever dar :noticia ·dJe tudo .quanto oc· 
correu dur·an•te ·e depo.is do julgamento deste hrobeas-oor:pus, segundo •Consta das 
acta·s d•o Supremo Tribunal F ederal e documentos publlicados no DW!rio OJ'f«;wi. 

o'F.SSÃO DO SUPREMO TRilBUN'.AJL FEJDIER,A!L EM 9 DE AlGOSTO DE 1893 

PRESIDIDNCIA QlO EXM'O. ISR. !MINISTRO •FREITAS HENRIQUES 

A's 10 112 horas da manhã abrio-se 'ª sessão com os E:içrnos. Srs. Andrade 
Pinto, Aquino e ·Castro, Ovidio de Loureiro, Barr.ailrus, IBarros PLmentel, jp.i za 
e Almeida, •Macedo Soar·es, .Fa-ria Lemos, .Bento 'Lisboa, José Hygino, Rez.ende 
e •B. de Sobral, faltando os ·E=os. 1Srs . iMtnistros ArnphHoquio, no uso de li-
cença, e J3arão de Pereira Franco, que, confo1,me o Sr. Pres i.dente declarou 
ao Tribunal, deixou. de comparecer ·pelo -facto doloroso do falleclmento de uma 
sua ,filha, s·endo ,qmi .só um motivo de tal .ar.dem o iro.pedir.ia ide fazer ·parte <desta 
sess!Lo. . 

Foi Ilda e approvada a ac.ta da sessão antecedente . 
. Foi despacha,do todo o ·ex•pediente sobre a m.esa, concernente ao andamento 

de autos e a co.rrespondenc·ia estadual. 
O Exmo. Sr. IP.reside>nte ,procurou saber se J::t tinham .chegado as inif.orma.-

ções requisitadas ao Hov.el"no, .por intermedio do !Mlnlsterio ·dos Negocios da 
Guerra , .relruUvamente ao p.rocesso de hal;ews-corpus sob n. 40.6, impetrad<> pelo 
e.dvo.gado ~uy Barbosa em favor dos pacientes L.Davld Benn O.bili e outros, em 
nu.roer.o de 48, .e •bem assim o •C·Omparec'>men.to dos mesmos; e informado no sen-
tildo negativo, <deu, no interva:Uo· da •espera, a p a lavra ao .Exmo. .Sr. Ministro 
Faria 'Lemos ·para J'elatar outra .petição .d·e habe01s-oorv1Us, n. 40'7. 

E:x:pos.to o feito, fo.; discutijia e julgada a 1Jl'·eliminar, cons'id.el'ando-se l[Jre-
judica da a o-rdem ·de habeas~oo'l'pios, Po·r não se .ter ·apresentado o paciente, que 
aHegou a,char-se ·Sob a m eaça de p-risão, nem •comparecido o seu advogado. 

'Em seguida ·O Exmo. s.r. Ministro J3ento Lisibõa, como· relator do processo 
de confü1cto de juris·dicção n. 2·5, entr·e partes o juiz seccionaL d·o Districto 
F·ederal e o juiz ·da 1• •p retoria <d esta <Ca.pita:l, fez a e:>épos-ição :éla ma•teria II"eco-
nhecendo-se a competencia do j·uizo seccional. -' 

I<r1f.<>rmado o Exmo. •Sr . 1Presidente da remessa Idas informações of.fic~àes da 
pavte do !Governo, a r espeito do p.rimei.ro habaas~corpus, a pezar da a.usencia 
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ainda dos podentes, envfou.,a,s ao S.r. Juiz R elator Barros Pimentel , a quem 
deu a Jlalavra para relatar o tfei·to. 

ILidas ·as informações, propoz o relator que se adiasse o julgamento ou se 
suspendesse a sessão 1p-or 10 mi-nutoo, emquanto esperruvam os pacientes, s endo 
poseivel que a1·nda cheg>a•ssem a :tempo. 

F a llou no mesmo sentido -o S.r. 1Procur8!dor Geral •da R epubli.ca, o qual disse 
não poder exp1ioar a razão da n ã o rupresentação pelo menos de alguns dos pa-
cientes, ·como se .p·retenfüa fazer e , encar.ando O· assuropto so'b d·iversos aspectos 
juridicos, sust entou a legalida de das ·p,risões effectuadas em ·Hagrante delicto, 
convencido, como estava, de ,que o Gcwerno •acata.ria a determ1naçã-O d·o Tri-
bunal, quanto á rupr.esentação pelo m enos de a1guns dos preoos, como h avia já 
ministrado os escla r•ecLmentos r equisitad-0s. 

IC':oncedida .a palavra nesta oc•casião ao wdvogado !mp.etrllillte qtie a. solici•tou, 
com aipprovação· unani.me do Tmbunal·, não olbstan te tratar-se aipena.s dt> .uma ' 
questã-0 ·de -ordem, f.allou no· sentido de não adiar .. se, conforme SB haváa - ma-
nif•esta do o Exmo. 1Sr. Macedo .Soares e mais .a:l·guns 'Ministr-0s em apartes, '!lem 
suspender o julga.menta, .por isso que a ·falta do compa1,ecimento dos pacientes 
era dev ido á 'l}orça maior e independente d·a vontade del1les. 

Em vista da J>r-OIJl·OSta apresenta·da pelo E:icm. Sr . ;Macedo Soar.es para con-
trl.nua,r o Julgamento do habeas-<GO'J11>US, embora .a, falta do counpa,recimento dos 
prucien tes, t endo ant es o E:icm . Sr. .Ministro R ela t or retir·&do as suas propostas 
d·e ·suspensão ipor breve tempo o a.diamento do julgamento, passou a, ·P·r eliminar 
por unanirnida.de .de votos, suspendendo-se a sessão •por <Cinco minut os pa;ra o 
exa,me mais detido ·POr J>arte do Juiz Relator dos ·documentos p elo 'Gover rno 
envia.dos. 

Oontinua,nd-o a sessã~, findo .o prazo indica do, e da da a .pala,vra a,o Re-
1.aitor, .fez a leitura de topos os documentos qu.e aco.mpa,nharam o officio, e em 
seguida o r ela,torio . 

[)ada a palavra a o advoga,do .impetrante para d·edluz·ir a <lefesa em p-ro-1 dos 
seus clientes, este assim :fez. 

Usando da palavra novamente o Rel>atOT .para, dar o seu voto, d·esde q:.ie 
ning ue.m p edira, mais esclarecimentos, ·elle decl·a.rou, rupós muitas co.nsid.er·ações 
sob re à ma;tenia, que r eputava i UegaJ a J>risã-o dos pacientes. 

!Posta .a, ma t eria em qiscussã·o, pedio a, palavra o Exim. S.r. PTocura.dor Ge-
ral e disse não poder exp.Jicar a razão, pel.o menos da apr es·ent ação d·e a lguns 
dos pa;cientes , tendo feito a, r espeito do assumpto Jon.ga,s consid·er-ações , assim 
como sobre outros ;pon tos jur i·fücos em disc ussão . 

P.edio então a pa,la·vra o S r. Mini.stro José Hygin-o, que no fim de laTgas con-
siderações aicer·ca, da, questão q ue se .dk;•cutiu, -01Pin-ou no sentid o de não estar 
em v!igor, n em o codigo c1e Mar·inha nem o da Arm·a.<la , e .feitas outras d ed•uc-
ções jurldicas , con•c1uio v otando para que sejam soltos t odos .os .pacientes ,por 
se conservarem tillegalmente presos, ·{L disposição de autoridade incompetente, 
e s·em culpa forma.da, por tanto tem,po. 

IEncena<la a discussão, e, .pr ocedendo-se a votação (estão presentes 11 Mi-
nistro.s com vot o), vota,r.ain pela soltura immediaita dos pacientes os Excms . Srs. 
!Bar.roo Pimentel, relator ! F e.r.reira de Rezende, J»osé Hygino, B ento Lisbôa, 
Macedo .Soares, Piza :e Almeida, lBarraJdas, Ovidio de Loureiro, Aquino e Cas- , 
tro, .Andrade '.BIJ). to e ·F a.ria !Lemos que declarou votar p ela, continuação aos 
pacientes na prisão, que ·foi realiza,da por autorida,de competente, visto ser por 
crime in afiançav.e1 e ·em .flagrante delLcto, devendo porém ser os mesmos pa-
cientes remettidos .p·ara Juizo competente, aifim de ser-lhes a,H! instauvado 9 
devido p.rocesso, não seP~1C{ milibar o ·delicto commettido . 

.Apura,da a votação dest e modo, ponderou o Exm. Sr. Pres~dente que o 
Supremo Tri'buna,J ·F .ederaJ, no exerclcio d e uma das su as mais elevadas attrl-
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buiçõ€S e como representainte de um orgão da soberani,a nadonal, mantendo a 
sua autonomia e independencia, não obstante ·a falta de aipresentação dos pa-
ciente·s, segundo ,foi requisitada em U'l.Ome e de ordem do mesmo Tribuna,!, aca-
llava de •C<mceder a soltura a todos -0s pacientes, menoi·onaidos na petição, por 
quasi unanimidrude de votos . · 

Não .poderia, por·ém, fazer >ao .Goven;10 a precisa requisição· s em que <primeiro 
se lav.rasse e fosse assignado ·O res·pec.Uvo aiccórdão: o que se fez, e logo .p.e-
pois expedio-se 'ª devida requisição, co·ncebida nos s eguintes termos: 

"'S'Ltpremo Tribunal iFed.eral, 9 de ago.sto de 1893. - Sr. Ministro :<}e Es-
trud·o dos Negocios da Guerra. _.'..., Tendo •este Tr.Lbu11Jai! concedidc> so.Ltura a to-
dos os ·P·acientes, mencion'ados na petição de 7"rnbeas"co11p-iis, requerida pelo ad-
v0gado Ruy Barbosa, ·e que se acham p·resos nas d'·o.rta:l·ezas de S. ·Cruz , e da 
Lage, em numero de 48, requisite> que, por vosso intermedio, sejam ex•pedid(IJS as 
ordens q.ue forem .precisas, pa.ra que todos os ·referidos .pa,cientes sejam imme-
diatamente postos em :liberdade, remettenodo-vos có.pia dü re·sp~ctivo a<ocórdã<>, 
afim de que <> Governo tenha conhecimento dos seus fundamentos. - João 
A'llJtonAJo de Araitjo Freita,s Henriques . (•) 

As infü·rmações p.restadas pelo Governo ·e de que acima se faz menção, são 
as seguintes: 1 

«1\'linisterio ·dos Neg-0cfos da Guerra Ri-o de Jrene.ii·o, .de agosto de 
1893. 

ISr. Pres'idente do Supremo ·T·ribunal Federal . Foi presente ao Sr. Vice-
Presidente d•a R epublica o vosso officio d e .5 .ao ·corrente; em que requisitaes a 
expedição das ordens necessarias ·para serem ama,nhã apresentfüdos ao 'Supremo 
Tribunal Federal ·os paizanos aprisionados a bordo do paquete Jupitei·, armado 
em guerra contra o Governo da 'Republica ·pelo tA.lmirante reform(!Jc10 Eduardo 
Wandenkolk, é aos quaes foi concedida ordem de habeas-corpiis com a conse-
quente 'exi·gencia dos motivos da pr'isão " 

Não m·enos do q.ue a s'ingularidade do ·caso, que com razão fo,i classifi.c(!JdO 
n'nico e 011iginal pelo Conselho de Investi.gação e no q,ual é simultaneamente pr.o-
vocada a intervenção dos tres orgãos da soberania nacional, a consideração' devida 
e cons(!Jgrada pelo (Poder· Executivo ao depositar'io constitucional do Poder Ju-
diciaTio0 da União Bras'ileira, determin-0u. a resolução do Sr. Vi·de-'.Presic'!ente da 
Republi'ca de satisfazer a requisição do Supremo Tribunal Federal dentro dos 
limites compatíveis com a sua res.ponsab'ilidade pela ordem P,ublica. 

Em seu nome vos declaro antes de .tudo que o maior empenho do Governo 
é que o Senad.o e o or-gão ·~: u,premo do P-oder Judiciario da União, cujas (!Jltas 
competencias foram pro·vocadas, -o auxiliem na 'interpretação das leis .appUcavei.s 
a esse caso unico e original, de modo a concfüar as garantias e privilegios , ·• 
constLtucionaes da liberdade in.fü.vidual e de funcções pubUcas com os deyerês 
impostos pela Constituição, e essenciaes a toda -0rganização política, de manter 
a ordem publica e defender e sustentar as inst1tuições governamentaes. 

AssJm, é meu dever informar-vos que os paizanos, cujos nomes constam da 
relação junta, foram ;presos por se acharem a bordo do paquete J1tpite~-, cuja 
captu.ra o Governo ordenou ao cruzador Republica, em razã·o de ee haver armad' 
o mesmo pa·quete ·contra o Governo e praticado no Rio >Grande do Sul .os actos 
d:e hostfüdade que ·estão no domínio publico, e continuarem os ' militares e civis 
que o tri·polava-m e guarneciam com as a·rmas, munições •e canhões ,apparelhados 
atJé ao momento da captura. Não podia o ·aprisionador distinguir entre un8 e 
outros, nem cabe a possibilidade racional de qualquer doe orgãos da sober:uiia 
na·cional r·esolver em um dia, nem em poucos dias, todas as questões originadas . ' 

(*) O accórdão alludido é o que j1â foi transcripto (o 2°). 
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de um plano de conspiração combinado durante mezes, dentro e fóra do paiz, 
para derribar o seu .governo e subverter as instituiÇ'êies. 

J!J' pre>'funda convicção do Poder Executivo ·que nenhum principio de direito 
reconhecido ;pelas nações civilizadas, justificaria o Governo se -0.eixasse de man-
dar .perseguir e capturar o navio em que DS r 0evolucionarios, armando-o em 
guerra -e arvorando o pav'ilhão ·de Almirante, invadiI'am Q porto do Rio Grand·e, 
apprehenderam forças legaes, ·apoderaraim-se de uma canhoneira e de .outras 
embarcações e bombardearam a , cidade em odio ao Governo ·constituído. 

!Não é justo que aos revoltosos se r·econheçam direitos superiores aos do 
.poder legal, o privilegio -O.e a prisionar e não ser aprision01do, de reter sem nota 
e formação da culpa por tempo indetenninado os defensores da Republica e do 
seu !Governo, e de .gozar de immun'idades para não serem presos antes de culpa 
formada : apezar de estarem em ;permanente e continua conspiração. 

Assim, o Poder 1Executivo es1Já .persuadido de que o ha,be;as-oorpus foi con·ce-
dido, por não constar ao .Supremo ·Tribunal que, além de ter sido a pri..sfüo ef.fe-
ctuada por autoridade militar, como reconhece a p etigão, ;Jloi effectuada em 
caso de .jurisdicção restrictamente mil'itar, que exclue a competencia da autori-
dade civ il para a concessão do ha.beas-corpus, nos termos do art. 47 do decreto 
n. 848 de 1890. 

·Belos documentos juntos se ·convencerá o trribuna.l, d.e .que o.s paizanos presos 
a bordo .do paquete úii.p~ter :iu ·faziam parte de ·sua tripolação, ou representavam 
os revolucionarlos ·do E stado do !Rio Grande do 1Sul, .que, ·como sabeis. deter-
minaram a intervenção do <Governo F ed eral, em conformidad·e do art. 6°, § ·3.0 , 

da Constituição da Republ'ica. Uns se combinaram com o Almirante reformado 
Eduardo W-andenlrnl'k para que e lle convertesse o navio mercante Juviter em 
vaso de guerra hostil ao 1 IGover.no da {Republica, •outros concorreram com 01quelles, 
para que no Rlo Grandç do !Sul o me.smo Almirante se apoderasse de todas as 
embarcações .ao serviço do Governo daqueJ.la barra, -O.a canhon•eira Cainocim, apri-
sionando os officiaes e praças que não conseguiram seduzir. 

Ao •Governo repugna acreditar que o dito Almirante e u m ,g rupo d·e Bra-
s1leir·os praticassem a vio!encia que lhes attri:buem o piloto e um dos machi-
nistae ·do paquete Jupilt•er em seus depoimentos .perante o conseJ.ho ·d'e investi-
gação - o de se haver apoderado á força desse pa.ciuete, ·não obs.tante assev•erar 
o Capitão-'Tenente red'orinado Huet Bacellar que essa tomada d-o paquete, ao 
sahir >d·e Buenos Aires, ;ôra préviamente resolvida e concordada. 

R evelam, porêm, as circumstanci~ do !facto ·que estavam igualmente combi-
nadas a entrega do paquete Jwpiter ao !Almirante reformado Edua1,do Wandenkolk, 
na sahida daquelle por.to, e a occupação do navio Ital~a peJ.os revolucionario:;: 
do lRio Grande, a qual 1>e effectuou no mesmo dia da entrada daquelle paquete 
no porto desse ·Estado. 

O armamento e munições encon trados a bordo do Jupiter não se podiam 
realizar aem conhecimentp do commamd.ante •e tripolação d.ess·e paquete; a occ·upa-
ção ·do ItaUa naquelle d\a é pr.ova evidente de uma combinação . 

.A tripola,ção do Jitpiiter concor.reu, criais, tanto como os revoluclcmarios d1> 
Rio Grande para que o Almirante reformado Wandenkolk ·convertesse esse pa-
quete em vaso d·e .guerra, tomasse na ,barra d·o ·Rio Grande os rebocadores 
IMna Di.arte e Jaguarão e as J.amchas Benjamin Ocmstant e Roquete, prendesse os. 
officiaes ao •Ser.viço da m~sma barra, os da canhoneira O<Mnocilm e .alUciasse a·s pra-
ças destas, as transporta,sse <>m m•umero de 45 ipara bondo .do Jupii/:.m-, cujo com-
mando 1ass·umira e ·conservou até ser preso. 

Em ·face do .paragr.apho unfoo do art. 3. 0 do Codigo Penal da armada, qual-
qu er paizano que commftter ou ·concorrer com individuo da armada para com1netter 
crime militar marítimo fica sujeito â.s penas ·est abelecidas nesse codi.go, se o 
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crime não fôr previsto .pelo .Codi,go Penal commum, ou se fôr commettido em 
tempo de guerra e tiver de ser julgado por tribunal mmtar mariHmo. 

Para a applicação dessas penas o art. 190 os equipara ·á.s praças de pret, 
se não -gozarem de privilegias militares. 

Não sendo, pois, o auxilio prestado para alli.ciar 1força da marinha ~ assumir 
o seu commando ·crime previsto no Godiogo Penal commum, os pa~zanos, que con-
correram para esses factos .praticados pelo Almirante reformrudo Wandenkolik 
ootão com elle sujeitos ·á. juri·sdicção militar . 

.O Conselho de investigação reconheceu que, se o Almirante reformado Eduardo 
Wandenkolk não estivesse investido na dJ.gnidade de Senador, deveria ser pro-
cessado de conformidade com a leg'islação militar ,pelos a.ctos que praticou ; -mas 
labora em dous eqnivoBOs, cuja demonstração é escusada perante o Supremo Tri-
bunal 1Federal, suppondo que os crimes politicos estão excluMos da judisdicção 
militar, e -que os senadores são julgados pelo 1Senado. 

Não se conformando o Governo com esta restricção d·e fôro militar, solicltivrâ 
da 1Camara cc;mpetente a necessar!a autorização para ser o dito Almirante sub-
mettido a Conse1ho de Guerra; e pensa que os co-autor.es ou cumpl'i·ces dos 
delictos por -elle praticados de alliciamento, commando de força de marinha, devem 
tambem responder no fôro milita'r. 

Entretanto, a sabedoria do Tribunal decidirá. se a os paizanos compete o fõro 
commum, caso em que não duvidará ·O Governo de mandar apresentai-os ao Juiz 
F.ederal q.ue fôr designa:do. Es·pera, po.l'ém, que se digne o '.mesmo Tribunal atten-
der aos motivos de ordem publica, pelos quaes n ão :Póde o Vice-'Pres1dente da 
iRepublica assumir a responsabilidade de ·fazer comparecer na sessão de amanhã 
tod·Os os .prisioneiros r.eq,uisitados. 

Julga escusado pesponder â arguição de estarem esses prisioneiros recolhidoi; 
ás fortaJ.ezas, visto serem ·ellas as designadas por lei para -os presos politi.cos. ; e 
quanto ·á. all'egada incommunicabiJi.dade, me limitarei a ponderar que nen·huma 
prova foi offerecida de denegação de licença sem a qual, como sabeis, é vedado 
entrar em .qualquer praça de guerra. 

:Para completo esclarecimento, o Sr. Vice-Presi-dente da Republica mand.a 
rnmetter-vos, aLêm de outros documentos, o processo do Conseliho de <Investigação, 
que vos di·gnare·is de opportunamente devolver. 

O termo de a;prisionamento do paquete Juviter, pelo commandante do cru-
zador Republica, acompanha esse .processo, e está confi'rmado e completado pela 
parte da tomada do commando divquel!e paquete e que no mesmo dia foi diri·gida 
ao che'fe do •Estado~Maior General da Armada, pelo 1. 0 T enente Herculano Alfredo 
de .Sampaio. 

1Saude e fraternidade. - A_ ntonio Enéas ·a. Galvão. 

SESS~O iDO 1SUIPR!EMO TRI'BU""IAL FEDIDRAL, EM 16 DE AGOS'.1:10 DE 1893 

PRESIDENTE O EXM. SR. MINISTRO FREITAS HENRIQUES 

Sec1'eAta11io a Sr. Dr. Pli!cweira 

A's 10 1[2 horas .abrio-se a ses.gão, com a p.resença de todos os Exms. Srs. 
:Minlstr-os lá. excepção do Exm. Sr. Ministro Ami>hi1o,phio, com licença. 

1Fol: lida ·e approvada a acta ·da antecedente. 
Deu-se o devido ·dest'ino á. ·co.rrespondencia •of.ftcial assigx;:jp:da, ass-lm como des· 

pacharam-se -os autos •que estavam sobre a mesa. 
!Findo o que, o Exm. ·Sr . !Presidente ·chamou a a t tenção do Tri0bunal e de-
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clarou o seguinte: Que antes de entrar na ordem dos juLgamentos, tinha de 
fazer chegar a o conhecimen to do mesmo Tribunal um offlcio do IM,'ínistro da 
Guerra, que embora da tado de 10 ·d.a corrente e trazer a nota de urgente, s~ foi 
·entregue na s·ecretaria do Trbbunal no dia 12, depois de encerrada a sessão desse 
dia. 

iP.or isso não d·eu conhecimento ao Tribunal de tel-o recebido na refer'ida data, 
e dahi a razão pela qual os jornaes já scientes, .a publicaram ·no dia 13 antes do 
Tribunal ter dado noticia ·officral. 

Parece-lhe .que ·Os termos ·desse of.ficio ·d·enotam uma intenção inconcebível de 
avas.salamento do Tribunal ao ·Poder Executivo, e uma man'ifestação de quebra 
de h a rmonia que deve h aver entr.e os Poderes Executivo e Judiciaria, não sendo 
n enhum superior ao outro , e antes, igualmente independentes. 

Que t eria convocado lmmediata mente uma sessão .e,.,"i:raordin.aria para trata· 
rem ·d·o assumpto, em mesa plena e sessão publica, se não funccionasse neste 
salão a tCõrte de Appellação em camaras, tamaruha é a importancia q,ue v~ , nos 
termos d·esse of'fic1o, dirigido ,ao primeiro tribunal l·udiciado cio paiz, sem su-
perior legitimo entre os outros dous poc1eres políticos da !Nação, um perigo de 
invasão de suas attri·buiç ões constitucionaes se ficar sem resposta .ou protesto da 
,~arte do Tribunal a integra do dito oflfi.cio. 

!Esse ·Olffici.a ve'io-lhe dirl.gl:do, ' ·por,êm, entende com ·O Tribunal tambem, â. 
vista da decisão po.r elle proferida ·ultimamente na petição de habeas-corpus, 
impetrada a favor dos presos civis, passageiros e tripulantes do vapor Jup'iter, 
e nã,o lhe deve .ser extn-.anho, ,por ·i·sso que já foi publicado. 

O o.fficio, a .cujo ·respeito o Tribunal tem de deliberar, lê o ·que prussa a ler. 

«Ministerio dos ;:N~go-cios :da Guerra. 
1893. 

Rio de Janeko, 10 d•e agosto d.e 

iSr. Presid·ente do jSupremo Tribunal Federal. O Sr. Vice-Preside·nte da 
Republica, a ·quem apre~entei o vosso offl:cio de 9 ·do corrente, acompanhado ·da 
cópia d.a accôrdão da mflS ma !data, ,p€lo .qual ,a ,1Supr·emo ·T,.ibunal F .ederal concedeu 
a soltura dos paiza·nos áprisionados a bordo do Jwpi~er, !'esolveu .maindar imme-
diatamente sol tal-os . 

. Entendeu ass'1m daf mais uma prova •de conshd€raçãb ao ·orgão superior da 
Justiça Federal. _ 

,Lamenta, poDém, que sua ·decisã,o não fosse fundamentada, apezar ·de •envolver 
gra'\'es questões de ordem ;publica ·e de sorpreh€nd.ente impugnação das leis appli-
caveia. · 

Respeita os motivo~ pelos q uaes a sentença se Umitou a neclarar «illegal a 
conservação da prisão ~m ·que se achavam os ·pacientes, desd·e que se verit'icava 
pelos, a utos e informaçpes prestac1as .que -Os factos que lhes são imputados não 
constituem crimes ·que os sujeitem ao fõro militar». 

!Ficou, por~m, na i·9norancia da razão por q ue, · não tendo o 'Supr€mo Tribuna! 
~.econhecl:do 'ª illeg11>Hd~~i'e '1•a prisã,a., .prefer-io Ol'denar a s·a.1tura dos .presos a 
designa,r o juiz a •quell/ d everiam ser remettidos. 

Nada diTia sobre o ·silencio .guarda;do .pela. sentença a r espeito dos .factos 
e das razões de conviqção, se d' esse silencio e da conclusão dogmatica se não 
pµdesse inferir que est\j.o rev·ogaidos ·o art. 47 do decreto n. · 848, d·e tl c1e Ou-
tubro d•e '1890 e arta. 3 .. 0 , paragrapho unico € 190· do ·Codigo Penal da armada , 
Invocados no Qlfficio qt/e vos dirigi em data ·de 8 do conente, 

IO Sr . , Yice,Pres'idente da R epublica tem a ·necessidade de ,declarar que a 
soltura dos prisionel:ro~ do Jwpiter ·não significa a convicção da inconstitucio-
nalidade d·esses d·ecr!f;qs, ar.guida na discussão do habeas-corpus; mas conJfirma 
o empenho manifestado no ,füto -officio de proeeder de accõrdo com ·os outros dous 
or.gãJos <La soberan'iá n\leional no oaso e;x·traQIMinario do viqJ<il~er, ·em que depõem 
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os tripulantes ha;verem sid<J, elles e <J p a,quete, vtctima,s de assalto que os sub-
metteu ao poder do Almi:rante refotmado 1Elduardo Wande,nikol!c, !liO ·passo que 
as chicumsta,ncias os rev.elam co-autores e cumplices dos factos, pra,ticados pelo 
mesmo Almirante. ' 

O 1Governo considera em ' i!Jleno vigor às limitações postas .pero 'art. 47 do 
decreto n. B'48, ao direito d·e con·cessão ·de habeas-oorpus e o Codigo •Pen'al tla 
Armada. rO · d·ecr eto •n, 848 e o d•e n . 949, de .5 de novembro .de ;1890, que 
promulgou o Codi.go !Penal da Armada, foram expedidos e publicados pelo Go-
:verno prov"lsorio da Republica :na plenltu,de de seus poderes. ''E' certo •que a 
execução d e ambos foi suspensa, a do primeiro pelo art. 244, do decretó n . 1.030 
de 18'90, e a do· segundo p elo dec'I"eto d·e 4 de fevereko de 1891, ·PU·blicado mo 
Diario OtfioiaZ n. 37, de 7 ao m:esmo .mez, â. pag. 5:t8. ' ' 

~mbos f.oram postos em execução 1depois de promulgada a Constituição da 
Republica, um pelo :decre•to de 26 de fevereiro, outro pelo d'ecreto n. 18, .de 7 de 
rual"Ço de 18 9·1. 

•Este ultimo fez mod.i<fiçações no Codi.go Penal da Armada que de novo pro-
mu.Jgou, mas a'U'to1·izadas pelo d·ecret<J de 14 d'e fevereiro de 1891, o qua:l foi 
publicado ino D iwrio OffioiaZ n. 49 de 20 do mesmo mez á. fl. 684, e tem força 
de lei por t er sido expedido pelo >Governo pr0vhlorio da Republica. 

:Se em virtude do ·art. .813, da .Constituiçã<J e attribui-ções IC>gislativas por 
ella conferidas ao C9ng:tesso :u.Uvessem ·revoga'dos .as !decretos n. 848, de 1'890 e 
n. 1, <de 1891 e os d•e 14 de ·fevereiro e d·e 7 de março de 1891, esta~·ia .tambem 

revo.gada a maior parté da legislação por que se rege •a Republica. 
O Cod'igo Penai da Armada •tem sido app1i.cadc pelos conselhos d·e guerra e 

supremo conselho mUlta,r, sem contestação de sua constitucionalidade, desde que 
1'.oi .publicada a ordem 'do dia do Quartel-General a Armada de 9 de junho de '189 1. 

!No projecto approvado • .peJ.o Se-nado sobre revhsão de processos militares 
é invocado o art. ·513 do Cod~go da Armruda, que assim como o ·Codigo Penal 
commum, esilâ. sendo revisto, por commissão n omeada p ela, Camara dos J)epu-
tados. , 

O Governo não p'õde, ,po'is, <'!.eixar d·e manter em v·I1gor esse c.adigo, e ·O Supremo 
!I'ri'bunal Federa l se diign.ar1á. de ter em consideração quant.a é 'inconveniente a0 
serviço publico e a.os dir~itos dos ·cidadãos a in:certeza da J.ei e da JegitJmidade doo 
actos da's autoridades. 

Saude e ~ratenlidade. - Antonto Ené<as' G . GaZvã(J . » 

Em seguida o Sr. Presid·enle trata üe um fac to occorrido com o Supremo 
Trtbunal de Justiça, no tempo <da Monarnhia, fac to <)Jue teve origem em um 
!liVÍ.SO do IMinisterio da JusUça, :de 17 de dezem1hro de 188'8, sabre a disposição. do 
§ 7. 0 da Or·d. do Jiv. 3. 0 tit. ·66 e de que se tratou na sessão de 19 do 
referido mez e anno. 

Esse aviso provocou u,m protesto do Exm . Sr. Conse!Jheiro Andrade Pintoi 
hoje membro do Supremo Tribunal Federal, que !llpresentou a seguinte mogão: 

1«!E' de materia .graviBsima, por importar em .arfro.ntosa desconsideração ·d'O 
poder judicia l, c.am manifesta pret enção ' ·de ava!ssalame·nto , pel0 Executiv.o. o avisd 
c"lrcuiar que está. :publicad·o no DWirio OffioiaZ, diri·gido, com data de · anté-hontem, 
pelo Ministerio da Ju.sU.ça ao IPresi.dente deste Triibunal, sob1-.e a disposicão do 
§ 7. 0 da Ord. do liv. 3.0 , tit. 6.6. 

KEsse aviso, ·exprobando, e d.e fõrma acre, a este Tribunal, assim como a 
.todoa os juLgadores da 1• .e 2• instancia a falta <la devida observ.ancia, e ord·e-
.h&ndp-Jhes, com •toda ostentação imperativa, qu•e c~ml[)·r~ e guarde.m na,s sen-
tençais o ·citado preceito "ego.!, é attentatorio .aa · soberamia ·e independencia do 
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Poder Judicial, so1bre o ·q.ual carece de superioridade o IExecutLvo, de igual cate-
goria politica e com separada esphera de attribuições, pa ra poder constituir-se 
snpremo censor dos juizes e tribunaes judlciarios, ,e dar-lhes ordem sobre o modo 
de exercerem as ·funcções de sua ex·cl·usiva ·competenc1a e com a unica superlo-
T!d.ade da hierarchia judicial. lE' lastlmave1 ha'Ver-se escudado o ;Sr. Ministro 
da Justiça no tris.te pr.ecedcnte, para reproduzil-o, do aviso n. 78, d·e 31 -Oe 
març.o -Oe .1824, d·e tempos idos, ·quandó, ainda no i·ni·cio da nova fôrma de 
Governo com a in-Oependencia a.o Imperi.o, e ainda não organlza·da a magistratura, 
segundo a i·nstitui·ção constitucional do ·Poder J ·ud'icial, não se tenham dissi·pado 
as praticas do 1reglmen colonial, ·e conservaram os maglstr.ados os habltos da sua 
educação de delegados do •poder 1absoluto na a.dministração da Justiça. 

«Até agora tem sido manifestada por meios i.ndirectos a tendencia dos Go-
vernos, nas suas velleid·ades de omnipotencia para av!l'ssala.r o Pod-er Judici•al; 
o r·eferido aviso, porém, do Ministro da .Justiça l'l o passo mais adiantado dessa 
tendencia com a censura e imposição de or·dens directamente aos d·epositarlo-s 
desse poder, desde ·OS juízes de 1• 'instancia a té o Supremo Tribun·al de Justiça, 
que pela primeira v ez recebe tal tratamento. 

'"'º caso reclama prompto e energico i)rotes.to deste 'Tribunal, afim de re-
salvar o prestigio ·do Poder Judkial, como séu mais elevado orgão, p.restigio que 
torna esse poder o mais firme esteio das instituições do paiz, e t em servido em 
todas as nações de garantia dos direitos nos dias calamitosos e apezar ·de con-
trarias evoluções sociaes. 

occAssim, fuindamenta a seguinte moção, submettendo á a pprovação deste Tri-
buna l : 

·«O :Supr·emo Tribunal de Justiça, por si, •e como or,gão ma~-s elel'ad.o do 
Poder J ·udicial, 'J)rotesta soiemnemente .co·ntra .o .avúso-circular q:u.e foi a nte-
hontem dirigido ao seu u1'resMente pelo Ministro da Justiça, ·por ser attentatorio 
da so.berania e in'depend·\mcia do mesmo poder, não reconhecendo superioridade 
no .Executivo, de i.g.ual c~ tegor'i.a polHica e com separada esphera de ·attribuições, 
para receberem deste outro .poder os juízes e tribunaes judidario.s censuras e or-
dens sobre ·O :nodo por quf! d'evem .eJ\es· ·exer·cer as ·funcçõ-es de sua ·exclu.siva compe-
tenda, e com a un:ca in1!'erioridade de hj.era!'cMa judicial. - Anclira~le Pinto.,, 

Refere mais o Sr. Pr.esidoente o que occorreu, depo·is ·d'essa sessão, em que 
começaram as nérias; lê p officio que no intervallo, ou durante as férias dlri.gio 
ao M'inistro o Pr·eside.nte de então, .sempre sustentando a ·independen.cia do Tri-
bunal. 

·Esses documentos constam c1ru acta da .sessão .a.e {i de f ever-eiro de 1889, 
na qual .se discutia. larga-mente a moção do ·Sr. :.A.ndra·de Pinto, qU'e foi appro-
vada. (*). 

!Feitas estas consid·erações e exposta a materia, consultou ao T·ribunal o 
que devia fazer-se, e aguardava a opinião do mesmo Tribunal, se res-pondendo-ee 
o dito officio, ou protesta11do-se, ou nada se fazendo. 

('•) Os documentos a que se r.efer-e o Sr. Presidente, são o·s seguintes: 
O aviso do !Mín·!1st erio da Justiça n. 83, de 17 d e dezembro d·e 1888. (.Esta 

publicado na collecção official, pag. 63). 
Of.ficio de 25 de jan\)iro· de 1889. 
·«Illm. e Exm . Sr. - Depois do mal1s r eflect!do e ·escrupuloso exame. 

considero-<me no indeclin~tvel de.ver de pedir a r econsideração de IV. Ex. sobre 
o incluso aviso, que .nãJo pôde ter a·pplicação ao \Supremo Triibuna.J de Justiça, 
o qual, no desempen•ho 4as attribuições .que lhe confere a Constituição do Im· 
perio, mão estâ .suboril,iI\Tudo ao· Pod'er Executi.vo, não .tendo .superior q:ue le-
ig.almrnh possa .reprovltr ou censurar os actos l>I'aticados no exerclcl0> de sua. 
privativa. e &uprema ;Jurl\!dlcçã.o. 
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O S.r. M!n1stro Macedo Soares, pea.indo a palavra, disse que em circumstan-
c!as oom.o as a.ctuaes são ociosos os <liscursos. 

Que o "l'ribu·nal sente a,rderem-l>he as f aces a.e vergonha ., indignação. 
O off'.do de que se trata não é susceptivel de commentario sério, deve-

se-lhe, no emtanto, uma solução, a apresenta o seguinte officio, como proposta, 
,respondendo-1S·e ao Governo. 

«Sr. Vice-Pres-iden te da Repu b1ica em exercício. - O Supr·emo Trtlbunal Fe-
der·al r€cebeu do vo·sso Ministro da !Guerra o officio de 10 do corrente, J}ublicado 
no Diarfo Offóc-i.al de domingo, 13, no .qual oritica em vosso nome, o accordam 
proferido na sessão de 9, conced·endo habeas-corpus a paizanos presos á vossa 
<>rdem e disposição em fortalezas do porto desta cidade. 

«0 .Supremo Tribunal ]f€deral, que, no exercicio de suas attdbuições con-
etitucionaies, .é tão Independente como o Presidente da Thepublica, trata com-
vo.sco d·e ·igua~ para iguaili; não r0cebe !nstrucç6es dos vossos secrietarios; 
não aJm.i:tte cens·ura official dais suas decisões, e devolve ao vosso ministro o 
~eu officio, confia,ndo qutl lhe ·,façaes sentir a inconveniencia do seu p1·oeedi-
mentt, € cren.do, como crê, .que o não autorisastes. - Saude e fra.t ernidade. -
Supr.emo Tr.Lbuna l F'ederal. 16 de agosto d-e 1893. - Macedo Soan•es.>> 

O Sr. Ministro José ÍHyglno, !\lsando da palavra, declarou que p ensa com,. 
o Exm. Sr. Macedo 1Soares na lnconv·eni·encia do Qof.ficio que em nome Jo 
Sr. Yictl-Pl'esidente da Repwblica foi rtlmettido ao Tribunal pop lntermedio Jo 
Sr . Ministi10 dos Negocios da Guerra interino. e igual inconvenie·nte em res-
ponder-s·e ao Go·verno, apurando os pontos de doutrina e interpretação de leis 
que .fazem objtlcto do mesmo officio. 

Que o Tribunal não discute fóra dos au.tos. 
Não ·pôde indicar pontos de doutrina ou d.e direito, sinão quando profere 

os seus v.er edicto.s e t em de fundamental--0s. 
Explicar, porém, as suas sentenças extra-a ut-0s, commentando-as em offlcioio 

dirigidos ao Governo, oppondo <:onsilde.rações a ·comsiderações, r espondeilldo ás 
argui1;ões e cerumras - seria um facto repugnante com a tndole e pos[ção do 
mailS alto orgão do Po<lel' Judiciaria. 

Nesta occasião devo ainda a<:crescentar que de todo o ponto é inapplicave: 
ao Supr.em.o Tri bunal de J ·ustiça a cens·u,ra constante do mesmo aviso, quando 
todas as decisões deste 'Tribuna l, <:onced.endo ou denegando revista, têm sido 
s empr e prnferidas com ·express·o fundamento legal. - Deus GuaPde a V. Ex . 
- '. Rio de J a neiro, 25 de janeir.o de T8•89. - IHm. e E:iom. :sr. Consel•hei!ro 
Francisco de Assis Resa e Silva, Ministro e Secretario de Es tado dos Negocios 
da Justiça:. - Visconde de •Swbará.» 

Aviso do IMi:nisterio da J •ustiça, de 31 de janeiro de 1'889. 

«Rio de Janeiro. - Ministerio dos N egocios da Ju,stiça, 31 de Janel.ro a. 
1889. - Illm. e .Exm. Sr. - R enovando, em aviso circular de J.7 de De-
Ztl}Ilbri:> do ann.c ,passado, p111bHcad.o offlcialmente ·em 18 do mesmo moo, a re-
commendação •f·eita na portaTia n. 78, de 31 de março de 18,24, não tem o 
Governo Imperial .o intuito de .a;pplica.,. censura ao Supremo T.ribunal ·de Jus-
tiça, ou a outro •qua~quer tribunal ·OU juiz, como p a..r eceu a V. Ex. no seu 
aflficio de ·215 de jamelro ·corrente, tão !POUCO o de intervir no exercicio das Tes-
pectivas jur!sdicçõee, sem duvi.d·a subordinado á.s determinações das• ~eis, d.a 
que nenhuma auctor!diade esta. ·ise•nta, devendo antes a sua supremacia mals 
obrigai-a, como exemplo e .modelo dos :Inferiores ; mas sim. o ile chamar a 
a ttenção .a.e todos os juízes e tribunaes ,para a:s ·salutares e gar.anti'doras d0is-
posições da Ord., liv. 3°, tit. 66, § 7°, e dos arts 232 e 737 ·do Regul. n. '737 
de 1215 de novem'bro de 1815 O, •Q!Ue cu:mrpre s ejam obser.vadas, não só no interesse 
das pal'tes e direlitoa ·em litigio, como tambem para unifjrnnldade e progresso da 
jurisprudencia. - Deus guarde a V . Ex. - Fr.ancWico de As.si8 :Rosa e Slilva. 
- Sr. Con~elhe!ro Presidente do Supremo Trlibunal de Justlca. » 
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Ponderou maLs que, nem ao menos, o· Governo collocou o Tdbunal na. po-
5içã0 de um or.gão -0onsuJ.tivo. 

Tem sido mais de uma vez .lembrado o facto de haver Wasth!ngton con-
suJ.tado ~os Juiz"8 da SUJl}rema ·Côrte ·dos EstiaJdos Unidos 1sobre questões .con-
cernentes a,o tratado -0om a França - NJspondendo-lhe os Ju.i.,,es. que ·não ,podiam 
enunciar opinião alguma, sinão no Tri'buna,l, par occasião de julgarem relações 
concretas e mediante :processo regular. -Que o officio do .Po<j,er Executivo não 
co'1loca o T.rfüunal nes·ta :posição de Conselho de Estado ou orgão coi:isultivo, 
pois não é o concurS-O ·da nossa •experienc.La ou dos nossos conhechnentos so-
bre taes questões de direito publico que se •pede. 

O Governo nos tala ide cLma para .baixo, infUge-m.os cen'Suras, i'll.clica qual 
a j·urisprudencia que se dev<e s·eigui·r, declara -nos que e~ cumpriu o decreto 
judic;al deste Tri•bunal •em •haibeas-corpus, foi por consideracão ·ao mesmo Tri-
bunal, e assLm nos reduz á. posição de uma corporação ou •r epartição adminls-
t rat•via, -sú.ieita lá. inspecção, si não ao pod·er discip.Ji!llar "io Executivo. Pensa, 
pois, oor inconveniente oppõr ao arrazoado do Governo qualquer outro aNa-
zoaido do Tri·bunal. 

Em sua humild·e o·pinião, nenhuma outra deliberação p6Çle o Tribunal tomar 
a ·res1ieito da materia em discussã·o, sinão d·e fa,zer consignar na acta a de-
claração que propõe : 

<cNão cabendo ao Poder Executivo fixar a competencia dos tribunaes, dar-
lh~.s instru-0ções, ou idetermina,r a juris•P·rudencia que d·evem seguir, a nã,o se11 
pe1a fórm:i. regulamenta:r, e em virtude de e~ecução de lei, o ·Supremo Tribunal 
Fed~r·al resolve não .toma,.r conhecime'llto da materia ido ofilicio ·que em 10· do 
.corrente lhe foi dir.tgldo 1 p elo a;judante-general do Exercito, em nome do V!cõ-
Presidente da Repuiblka, visto como o mesmo officio não é compativel Côm 

. os :priucipios constitucio·xraes, que devem dominar as relações entre o Poder 
E.x;ecut:vo e o ·Judiciaria. - José Hygino.» 

Officio de 4. de fei\<er.eko de 1°88·9" 

<dllm. e Exm . •Sr. - .- INa prime1ira sessão ,proxima a,.pr esenúarei a,o Supremo 
TribUllla' de J •ustiç.a o avhso d e 17 de · .dezembr-o 1u.JtiµJ:o, que só me .foi en· 
tregue ipostNilOrmente ·â. sess•ão .de> dia 19, ult!Jrna antes das férias. Igual-
mente ap·resentarei o aviso exipedido :po1r V. Ex., em ,311 de janeiro- findo, 
daindo, ·em resposta ao meu <i.ffi9io ·de 25 os motivo.s .por ·que não se fü.gnava 
annuir ao pedido, que fiz;, :sübr.e a n ecessidade da r.econsideração daquelle aviso 
de 1 7 de ·ci!'zerrnbro, :jâj por não rt:er o M1nis1lro d!a J ,u:&t;1Çia •com!petenda para 
censurar e mandar o Tri1buna l Sup·reano, j.á. por .não ter cabLmento a censura 
·reita ao p·roa.edimento do .mesmo Tribunal, ·sempr.e correcto e ide accõrdo com a 
jurisp1'llidencia invairiavel nos ~O annos decor.rtdo.s ,desde o ·começo de sua ex·i.s-
iencia até hoJe. 

«Affirma V. Ex., na, citada resposta, que "' Mhüsteri.o da Justiça não teve 
o ··tntuito de censurar •e mandar o Supremo Tribunal de J·ustiça., ponderan<J,o 
que o mesma Tribunal nfi,o s .e acha acima das leis, . das quaes nenhuma auto-
Tid·ai'Le l)stá. isenta, e •q,ue •,O aviso ·de 17 de dezembr·o 'de li8•88 simpl-esmente iie •Ji-
m :t'â.ra a chama r-llíe a attenção para o cumprimento da Ord,, liv. 3°, rti't. 66 pa-
01·a-g.r.apho 70, 1e dos · a~1:s , 232 e 737 a:o !RJeg. n. 737, 1d.e ·25 d e nov·embr.o .a.e 
1850, a cuja. observancia era ma-is que tod·os obrigado o Tribunal, que, pela 
sua supremacia, deve se'i- ·o .exemp lo e o modelo dos infeviores. 

«Sailvando sempre a intenção de V1. Ex. e do seu mustre a n,tecessor, 
·qua'!lto i}O· intuito prD:l/.Ol\ifaJ, que declara .não existir no aviso ·de 17 de ae-
zembFo, qe uma illegal "'e desmereoida C€ns ura, continuo a pensar qu.e mal·or nil'.o 
pode·rJa sev fe.i•ta ao Su\lremQ T·ribunal de J•us tiça do que dizer-lhe que d·u, 
rante 6 O anno,s tem viol!lido •as leis · em nume ros·as, sentenças. 
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O Sr. Ministro A,qulno e ·Ca:s;tro, obtendo a palavra, dL.s.se: qµe sentia' 
profundamente que o <Go.veTno houv.esse ilXJPedido o offici-0 d<0 1 O d-0 corrente 
nos termos em que se acha concebido .e em .q.ue se tem querido vêr acre cen-
6llr11. ao procedimento do Tribunal; mas não crê que tal censu!'a se pretendesse 
fazer, e que por ,isso diverg.e da ~ph:i•i•ão de seus collegas quanto ê. attitude qu~ 
o Tribunal deve hoje assu1mk. 

<Seria preciso que o Governo oo•qu·ecesse -Os devel'es de su:a. poolção e a dl· 
gnldade ' do Supremo Tribunal a que .se dirigia, para que se ju1gasse a.ut-0risa(lO , 
a ·censura~ actos :po.r este ·praticados n-0 exerdclo de su3.191 attrl-buições . 

.A sentença parece não ter ·sido bem comprehendida, e como se trata de e~ 
darecer 1um ponto de ·doutl'iJJa, entende que ·O Tribunal não se d<0digna ew 
:rfespon:ler. ,demonstrando os ·juTidicos !undaunentos em que · S'e !lrma a ' sua 
deci&il.a. 

Neste -sent>ld9 submette lâ. a:precl•ação do Tri•hunal a. eegulnte propost:i dtt 
respoot& ao off.icl-0 do Governo . 

•As pond·eraçõe.s que jul·gastes dever faz-er, em no111-é do E:xm;1. Sr. Mll.-
rechal Vice-P.~es/dente da Republica ao Supremo Tl'il>Unal F ederal, · em ;vosso 
o.fficio d•e '10 d-0 cprrecrJ>te, re~btdo .d·epois de levantada; a sessã-0, no dia 12, o'bri-
gam-'IIle a voJ.tar, em mome ·do mesmo Tribunal, â. vossa presença, aind91 que 
seja p<lra di.ssl•par .qualquer ·infundado ju.izo ' que possa resultar na ' leitura de~e 
,tão impressivo e eoctnanho document-0. , 

O &upremo Trilbuna.1 esl!â. bem convencido de ,que não esteve na intknção 
do Governo, em um docurrnentc. otficlal, irrogar censura ao :mesmo T·l'iblllnal 
sobre o modo por que este entendeu d·eYer oumpr·iT o seu d·ever dando â. lei 

' «<E' exactam ente porque não ' estâ acima das iels, e no • exereicio ,da •alta 
jurlsdlcção deive ·ser o modelo da sua correcta -0bservancia, que m ais .grave 
não poderl:a ·ser infligida ao IJ.'ribunial, collocado p.ela Constituição ·do l!mperlo 
como a •st1prema garantia ,d-0 direito •e da lei. 

«A -0r.dem .Jmperativa que -0 Mi1I1lster '.•o da Jll.Jstlça se aur.()g.ou p dirj)lto uo', 
transmlttlr a-0 S·upremo T rfüuna) de Justiç'a, resalta de todas as pailavras do 
mencionado aviso de 117 ·de dezembro, que não teria :razão de ser, •Si ll'lã<> 
contive'sse ·deteuminação paya ser cump rido, e acha-se demaifl fOl'maLme<n.fo ex· 
.pr.essa a.a pa·r,t e em que maàda, -em nome de .Sua 1\!La.gestade o [,mperad-or, cum-
prir e observ:ar a nossa pratica revo·ca.toria da juri.sprudencia. Invariavelmente 
seg.ulda •ha 6 O ann-0s. ' 

«A competencia para taes censuras e ordens € que não t em assenito na:t 
leis, das ·quaes o Governo, assim como qualquer outra autortdade, não -está isento. 

«Dev.o, porém, de novo dec1'arar a V. Ex . .que o SuP'remo Tribunal do 
Justiça nunca delxo'l.l de •buscar s·uas decisões em -ex·presso fundamento !'egal, 
de accõrdo com ·as leis de q,ue faz mençã,-0 ç · citado aviso de , 1 7 de dezembr() 
de· 1888 , declarando muito termlna:ntemente .quando nega nevistas, q•u·e assim ' 
julga .por não ·encontrar nu1lidades no processo, n em nas sentenças injustiça 
proveniente da infracção de •lei !Pª tri.a, e mencionando eliU)ectf.icadamente os iviclos 
do processo e as violações .de lei, que determinam a concessão de ,:rev:istasi, , 
quando as concede. 

«Esta fórmula, recommendada pelo senso commum, P·l'ov·ada p ela. · con9tant(I 
jurtsprudencia, >ê a que decorre das referi•das ~els, onde n ão se estaiue quaeo. 
os fund amentos das sentenças , sejam mais ou menos =tensas·, ·sinã.o que sr- ' 
j.am clanas e ·explicitas·. Peço a V. Ex . • me .releve ·estas po,nderacõ~s, a. que SOU'. 
•)brigado, para m a nter a dignidade, a lnd·ependencla jur!sdicc!lonal e a.. 'Prero-· 
gativas da supTema mrugls•tratul'a ctvM e cr·iminal do Es:tado, sem que bra do· 
m1ilto respeito e ce>nsid.eração .que devo ao Governo Imperl"'l, a V. E:xo. e a seu 
lllustre antecessar. · · .e 

«Deus guard e a V. Ex. - IRio de Janeiro, 4 de fe'vereiro de 1889. 
l'lscon1Te âtl Sabart1. > 

) . ' 
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na especie sujeita a S!l'll exaane a applicação que tev.e rpor mais acertada. '.Fal-
taria ao Governo competencia para tanto, e seria, demais, desconhece.r que · 
da harmo.nia e (l'eci·proco res·peli.to dos· poderes pub1icos, independentes elntre 
si, 0resalta a indispensavel efficacia da força, de que são rpor lei revestidos para 
que poe!am no exercicio de suas res.pectivas funcções attender devidamente aos . 
graves .interesses e muJ.tiplo,s serv.iços da Justiça e d•a admilil·istração. 

E. pe>rque assim pensa o Tribunal, .em ·bl'eives termos serão feitas a.s se-
gui1I1tes con&iderações so1bre algurui topkos do citado off!cio, no intento de se 
tornar •bem cLar.o o pensamento da sentença, q·ue fol: p.roferida. com meditado 
exame e exa.cta comprehensão das disposições legaes que a dictaram.! 

O ·accordam do Supr-emo Tribunal no hiabeas-corpus em favor 'dos pret!Os 
civis, capturados a bordo do vapor Jupiter e subm.ettiodos ao julgamento dos 
tribrunaes militares, !oi, é certo, •breve e categol'i"co, como costumam •er as 
decisões judiciarias, sobretudo qua1I1do 'ª IQJuestão de. •Q:ue lle .trata é ·de factl 
apreciação em vista da lei; mas, a,inda assim, foi d.ito quanto ba&ta .par.'l. 
qt .. e 1e tornem cornheddos oa motiovos· por que ao mesmo TrlJbunal pareceu 
que na ·hypo.füese não com.petla â. juúsdicção militar cc·n:hecer dos crimes. at-
irfüu;dos aos pacientes·, e a que se ·l'eferiam as informações e documentos que 
foram apresentados. 

Esta decisão fundamenta-se rigorosamente no art. 3·53 do Codi~o do Pro-
ces"° Crim·inal, como foi sempre entend!'do e praticado ·ha ma.Is de mel·o se-
culo pelos triobunaes do pa!z. 

Não citará. o Tribunal, .por breiv>dade, os numerosos julgamentos q.ue illeste 
sentido offerece ·a jur!s·prudenc!a, firmando a .intelligenc!a desse e de autro.s 
artigos do Codigo do Proce~so Crimiinal .relativos ao hwbeas-corpws, e nem r epetirá. 
o que já tem s1do dito por autorizados escriptores, como PIMENTA BUENO -
Proc~sso Criminal, art. 3 i 2, e outros . 

Si o Supremo T-rfüunal não designou o Juiz a .quem deveriam os ;pacient<'B 
&er rnmet.Udos, para forniar•lhes a culpa, foi porque semelhante providencia 
sablri&. da orbita do hab <;aB-corpus, !!mitado a verificar a legalidad.e ou ille-
galidade do constrang-h:nento actual ou da amea.ça da li1be-rdade -individual, e 
violaria a inda: a le! de 2q d·e .se·tembro d·e 1871, que, abolindo o procedim ento 
officlal da Justiça, confie>u ao Ministerio Pubk o, o e ncargo de in\.ciar a acção 
p enal perante o juiz com,petente. 

O ·Supremo Tribunal n p.o declarou que o ·Codigo Penal da Armada, expooido 
pelo D ec re<to n . 18. de 'l ·d'e março de .1891, e quamdo já havia cessado a ple-
nitude de poderes · de que ·usára o 'GoV'erno Pr·ovisor'io, não era lei da R epu-
bl;ca, como parece dep!'ehender-1Se do ·citado officio; •e não o fez, porq·ue não 
tinha i!le<:essid•a d·e de prqnuruciar-se soi>re •esse po·nto, tratando de resolver 
sómente s.obre a ordem d·e habeas-corpus, nos termos em que foi e"lla pedida; o 
que ape·nas decidiu, e decorr·e dos termos em que se ·acha concebido o accordam 
por •Cópia 01)portunamentE1 enviado 1ao GovernQ, foi que, s·endo em :llac.e da 
direi.to pa trio, em vigor r1ão éontestado, i·ncompetentes os tribunaes militares 
jpara, fóra do caso d.e gu.erra ex.terna, julgar .as· violações das lei:s penaes mi· 
li ta <'es commettidas por paioza:nos, era evidentemente illegal a ·prisão a que con-
tinuavam sujeitos o.s pacientes, que, p ela sua condição pessoal e pela natureza 
e circumstanci·as do crime .que lhes .era .imputado, não podiam e.star- s·uje itos á 
jurisdicçã.o mLUtar. 1 

Fo:i este o unico princi.pio de direito consrugrado no accord·am, decidido com 
incontrastavel segmrança ·de co:ruformidade com os arts. 109 da lei de 3 de de-
z.embro de 184·1, 2:4'5 do Rf!l'ulamento n. 120, de 31 de jan ei ro de 1842, 1°, i§ ,5o 
da lei n .. 631, de 18 d e eetemi>ro de 1.851, e atê com· o proullio Codiogo Penai! d& 
Armada, que, distiniguindo as ·situações de paz e de guerra, firmou o art. 3°, pa-
rag.rawho unico, a jurisd i<:·.cão dos trilbunaes militares em relação aos paiza·nos 
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s6mente no- caso de ·gu.erra exte·rna, como se deduz das seguin:tes· palavras: «ou 
si fôr commettl.do em tempo a.e iguerra e ,tiver de ser julgado pelo triolmnal mHitar 
marit.imo» . 

LA pronunciaç,ão da incompetencla da Justiça Milita r, no caso !Proposto, Induz 
concluden:temente o r econhecimento· da competenóa da jurisdicção commum para 
conhecer dos ·Crimes porventura , commettrdos pelos pacientes; e nem era neces-
sa,l.'iO que assim fc6se especificadamente declarado na sentença. 

O direito commum ·é a .regra geral, a jurisdicção militar é a excepção; si -0 

caso não- é comprehendido na excepção, forçosamente recahirá. sob o domin:·o do 
;preceito ger·al . 

.Si são criminosos os pacientes ,peran.te a Justiça commum, far-se-ha effectiva 
a responsabilida de crhn!-nal 'Pelos meios• legaes, .sem .que s1eja preciso que o 
Supremo TribunaI le:mbr.e aos orgãos do Ministerio Publico o que é de :ieu dever, 
e, o q·ue é mats, assim •r.esc·lva, não em p.rocesso regurar que ao s·eu conheci-
mento 1ha.ja chegado por via de •recurso, mas em uma simples petição ·de habeas·-
oorpus, tendo .por ·objecto 1u,m .incidente extranho 'á. marcha ordinaria do 'Processo. 

,P.r.etender que o Supremo Tribunal, por via de habeas-ooranu1, .r0egu0larise a:i 
rrrisões .i.Llegalm.ente ·ordena<las /ou iman'tidas•, tornando validos os actosl qu~ 
de sua origem são nullos, é desconhecer a natureza .peculiar dessa salutal.' :insti-
tuição, creada como meio prompto e v.igoroso de p·ôr termo Ili. violencia de um 
co-mstrangimen to Hlegal. 

O equivoco dos .que pensam que o simples facto de abranger a lei militar 
alg•uns crimes de natureza especiaI, importa a competencia da Jurhsdicção excepcio-
na.J ,para de'les tomar conhecimento, é o que tem dad·Co causa á errada compre-
bensão do accordam do ·Supremo lrribunal; mas a •boa doutrina, já. ass•entada na 
·lei .n. '6131, de .18 de setembro de 1'8151, iê que os tr~bunaes civ-is tamibem app!icam 
a lei penal militar ao:s 1pafaanos que .teem infringido; e a circumstancia de ·estarem 
os paiza.nos sujeitos á. peniL mtlitar, por cr.ime previsto na le1 mi·litar, não os 
exautora, salvo o 'Caso de guerra externa, do fôro ordinario ou commum, a q:ue 
pertencem. 

E' pr!.ncipio .reconhec1do por e.scrtptores ·distinctos, que se teem occupado com 
o estudo das questões de direito penal miJ!itar. 

BoRSANI e CASORATI, nos seus excellentes commentarios ao Codigo do .Pr·o-
cess'O Penal Italiano, dizem no· § 2 61 : 

·«Ha circumstancias ·especiaes, ern que podem ser res·ponsaveis e, portanto, 
sudeitos 'â. sancção da lei 'Penal militar pe'ssoas ·qiuc '!lão teem i::aracter milita·r, nem 
s·ão assemel0hadas ao-s ·militar.es. 'Temos exemplos no liv . 1°, parte l•, do 'C'odigo 
Penal 'Militair. Os arts. 160, 161 e 162 sujeitam á pena militar a alliciação das 
praças e a•uxilio á.s ·deserções; os arts . 16 3 e seguintes, sujeitam tambem á. lei, 
penal militar as pess•oas exitran·has •á. milicia quando 'Commettem o crime de ·su-
borno militar; os arts. 23.5 e 23·6 :comprehendem a ·hypothese de concor.rerem 
paizanos com militares em qualquer ·Crime miJ!.tar; o art. 237 pune com rprisão 
militar a compra de cavallos, fardamentos, bagagens e outros objectos de uso 
miliJtar; os arts. 239, 240, 241 e 242 i·gua lmente fulminam penas a outras varias 
espem.es de crime militar. 

A respeito destas disposições notaremos que ·ellrus .apenas consagram .sa;n-
cções .penaes, mas não fazem excepção alguma •á. ordem das jurisdicções. Os 
parzanos e mais individuos extranhos lá. milícia ·soffr.em, nas circumstanci~ 

previstas p elos artigos citadc·s, as :penas decretadas pelo Codigo Penal Ml!itar, 
mas pe.rm.••necem su•jeitos aos tribunaes ordinarios." 

ÜdCAR PIO, nos elementos de d ireito penal ns. 140 e ·625, ens1na: 
«Para o exercicio da jm·.tsdicção militar devem conC:.!t.rrer d·uas condições : o 

caracter mLlitar do accusado e o caracter militar do criãne . » 
O ·Codigo Penal Militar, depois das disposições 1relativas é,s inf.rac@ões ,Pro-

prias de militares, 'Provê ·tambem ·sobre o casa de concorrerem como au•tores ou 
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cumplices desses crimes ·pesscru; extranhas á. mil!cla; e então «dispõe que os 
indlvlduos não, mHitarcs sejam julg-ados pelos tribunaes ·ordinarios, mas punidos 
com as penas do Codigo Penal Militar.» 

Exceptua-se apenas o caso de gu,erra. 
BosH - (Direito Penal MiJUtar, diz: «Em tempo de paz a c·umpllcidade de UI)l 

ou muitos ·palzano·s deve, em reg.ra geral, ter por effeito s·ujeitar ·Os indiciado~ 

ao.s 1trJ!bunaes ordinarios ; n .este ,senti·do teem as· leis e a juri·sprudenci-a s'e pro-
nun,c1a.do desde longo tempo. 

Em estado de guerra, propriamente dito, dada a cumplicidade de pai·zanos 
e m iilitnres, dever-se~ha, no interesse de obter-se uma justiça efficaz e immedlata, 
sujeit;.r 1todos os accusados· ' aos tribunaes militares, ou sejam os crimes militar.os 
ou commcuns .- » 

.BROUTTA - Licç. Dir. MMtitar - «Nenhtum del-icto será considerado mtlltar, 
ai não fõr commettldo por Individuo que faça parte do exercito. Fóra dessa con-
dição, nirnguem será levado como criminoso p.erante juizes designados pela . lei 
miJ.!tan. 

No Codigo de Justiçru Militar de Portugal, de onde provêm .em ;grandes parte 
rui inslltulções, a organização e o processo militar entr~ nós, encontra-se a se-
guinte di·SPOSi-çãC·: 

«Art. 123. Quando pelo mesmo crime forem accusados indivíduos sujeitos á. 
juris dicção ·dos tribunaes militares, e outros sujeitos á jurisdicção dos' tribunae;; 
oruinurios, serão todos processados e julgados perante · os tribunaes ordinarlos si 
o crim.e fô.r da natu·reza da quenes de que trata o art. 5° do presente .Codigo 
(crimes ·communs). Nos ·crimes , porém, especificados no tit. 2° e seg . do liv . .1° 
(crimes puramente milit ares) os accusados suj eitos â jurisdiqçãc· militar rcs-
IPOnderão perante os trlburpa.es militar·es, ·e os que forem sujeitos á jur·isdicqão or-
dinaria .pe-rante os tribun11-as ·e jus·tiças ordlnari·as ; ·salvo o •estado de ·guerra.» 

Aasim, vê-se cq·ue o direito penal militar do Brasil não se afastou sensivel-
mente destes moldes, ,com·o clammente o prova a lei .n. 631, de 18 de setembr<• 
de 1851, a qual, da mesm il- fónma que a.s .Jegi&lações dos dema;hs ipovos civilizados, 
estaba!eceu a profunda s~para,;ão das dua.s situações da paz e da guerra para 
della derivar ou a competencia limitada e restricta dos trlbunaes milttares ou a 
sua competencia limitada e -plena pc·r indec!inavel necessidade das coasas. 

No Awclitor Bra;si!ei~rq, do Major Lad°i:sláo T'itára . encontra-<>e á pag. 83 n. 
mesmo doutrina, que por sua ·vez o Dr. Thomaz Alves J .unior, lente da Escvla 
'MiHtar des.ta Capital, substanciou nos -seguintes termos em .suas annataçõcs ao 
Co:'ligo Criminal, tom. 4°, paig. 320: 

«No § 5° se p:·ocura firmar as ·competencias 1)ara o julgamentJ dos crimes 
dos :para-grapho.~ l-0 , 2º, ·3° e 4°; a ·que se addicionaram os arts. 70, 711, 72 e 76 
dn Codigo Cr!mrnal, e, faz uma distincção. Si taes crimes forem JH':tt!cwdos P'Jr 
paiz,mo~. é compe1·ente para julgai-os o juiz do di.reit•J, na fórma ,1.'t lei rl<l 2 a~ 
julho de 1850. Si -commettidos por milita1'es, .serão pr.oc-essa dos em cons~J.ho da 
guerra e punidos com as penas desta lei e do Codigo .criminal, si não as houver 
espec· ,~es nas le is mllltares». 

Nu ·§ 6° se estabelece o principio de que os crimes do ar.t. 10 .(ca:io de guerl°a 
externa e crimes commettidos no acamp31mento ou no theatro das operações), são 
ju:gados por conselho de guerra, sejam ou não os delinquentes militares." 

No projecto do Codigo de .r.ustiça MLiitar Braslleir·o, art. 343, Jê-se: 
«Aos r·éos não rnilirtares será applkada a legislaçãp do processo commum. J> 

'l.'eria o Codigo, p .enal da Armada, que ora se invoca, alterado este systema 
e · os princlpios 'da lei de J.851? 

,Nlnguem o affirmaiCJ., em fa:ce do art. 3°, paraigrapho unico, in fine, e do 
al',t. 189, onde est1La ·bem demarcados os dois estados de paz e guerra. 

Mas, si o Cofü.go Pena\ da Armada, em que se J:raseia a opposição feita á dou-
trina do accordam, deve ·:ier assim interpretado, bem se comprehende que não 
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tinha o Supr-emo 'TribunaJl necessidade de pronunciar-se especialmenté acerca de 
sua vigencia, cons:titucionaUdade ·cu applicaição ,ã especie dos autos, porque não 
dependia desse facto a solução da questão r.t>gida pelas di spos ições em vigdr 
relativa,s ao assumpto e não contrariadas pelo mesmo codigo, 

A verdade ·é que o Supremo Tribuna l n ã F> declarou -inex·istente ou inconsti-
tucional J.ei: a lguma, nem inapplicael a ,dis.pos\ção do 'Codigo, . como ali'ás 
o poaeria .fazer, em virtude das attr~buições qu e lhe são conf.eridas pela propria 
Constitutç.ão, e nos t eDmC·s previstos na lei de sua ovganização·; simplesmente 
~nrerpretou, como. era de sua competencia, e n.p·plicou, como t eve por acertado, 
as disposições attinentes ao caso sujeito â sua apreciação, e nest e sentido é força 
reconr,ecer ·que a s ua autc.ridade ·é irrecusavel. 

iS! nos deba tes suscitou-s.e a questão - s i um codigo penal pôde ·OU não ser 
promulgado por simples ' acto do Poder Execut·ivo -, não. foi este o ponto âe 
direito resolvido pelo s.upremo 'rr.iibunal, cuja decisão concretizou-se 'no seu accor-
dam, que n ão ·pôde ser inter·pretado, a lém dn que vai declaradn ·em, s uas palav·ras . 

Podia t ambem ter sido levantada a duv ida - s i, em consequencia da r ebellião, 
que lavra no Estado do Rio Grande do Sul, verifica~se o ·estado de guerra, a 
que allude a lei militar; mas ·esta ·questão não foi movida desde .que o Governo, 
manda·ndo processar os· presos do Jit!)Jiter, considerou-os rebeldes e não pr is ioneiros 
de guerra, r econh ecendo assim, em face da lei, com·o de paz a s ituaçãc· áo p aiz , 
embora perturbada :pela r evolução loca l, ·que as forças lc•gaes poderiam r epl'imlr. 

Diante destas considerações, sug.g.e1,idas p ela leitul'a do officio agora r espon" 
dido, u Sup.l'emo Tribunal, vendo nc· correcto procedimento do G overno, quan<;l.o 
mandou .ex ecuta r a decisão judiciaria que concedeu ordem d'e sol:tura aos pacientes, 
não uma .prova de ·Sim'Ples co.nsideraçãio ao orgão superior da J·us tiça Fede!'al, 
mas de dfectiva garantia da liberdade individu al por parte dos poder es pu1b licos,, 
med•iante a r·i·gorcs·a e imprescriptivel obsel'vancia das leis so.br e o habeas-corpus, 
conclue assegurando que no ·exercido do .sua autoridade consUtucional, não tem 
o m e>mo Tribunal outro •em·penho sinão collaborar ·com o Governo da Republica 
na fie, execução das leis, mant~ndo inalteraveis a ·harmonia e o mutuo .respeito 
que a Constituição impõe ans ·c·rgãos da soberania naciona l. - O. H. de A ·q'l.tino 
e 01wtro.» 

'Depois de lida es·ta resposta, submettida á ·C·onsid·eração do Tribunal. foz 
senti.r o' Sr . Aquino 'C ·castro ·que no seu Officio procurou não r etalia r, susten-
tando apenas a doutrina de· Tribunal, que foi censurada, mas que está de con-
form ;dac1e com a lei. 

.Fallando outra v ez, o .Sr. Macedo Soares disse - .que apreciou o tra,balho 
do Hlustre 1Y.J:i.ni stro, mas que era -0 caso de applicar o dito - non est hic loous . 

Depois d·e expl'Ob!'ação tão ace1,ba da ·pa1•te do •Executivo, o T ribuna.! • não 
dev;e entoar o - con;J'i:teor D eo, qwi peccari, dando satisfações ao S.r. Vice-
Pres i.dente da Republica .e as razõ·es por que n ão se fundamentou o accordam . , 
E t erminou, dizendo <J:Ue o que ·eS'tá em jogo., não ê só a d:igniclade d·os juizes, 

é a Jo P!'O·prlo iSuprem·o Tribuna l Federal, e .que r esponder ao a llud tdo ·Offido, 
seria o m esmo que clamar - v enlitet me. 

Pl,"onunciou-.se desde Jogo o Sr. . Lf>,ereira Franco, opinando 'Pela indicação do 
Sr. Minis tro José Hygino. 

O Sr. Ministro Andrad·e Pinto ent endeu tambem que dev·ia man:iifestar o 
seu modo· de pensar, no tocante ao assum·pto em discussão ; e ap ós diversas con- , 
sid·erações ·concluiu por ap.res•entar tambem uma indicação que leu e man,dou â 
mesa. E' a seguinte: 

ccC Supremo Trlib unal F ederal fica sciente, p ela communicação ' do Mil\is-tro 
da !Guerra, de haver S. Ex. o Sr . Vice-Presidente da Republica resolvido mandar 
soltar 1mmediatamente os paizano.s ·a'Pri sionados a ·bordo .l_o Jup•iter, que ã sua 
ordem continuavam presos militarm ent e, em cons·equencia do habeas-corpus con-
cedido por este 'Tribunal para a ·poltura delles . - .Andrade P;mto .• 

O ,S.r. Ministro Macedo ·Sc·ares ·po11d-0rou a:inda , em ·r eferencia á. p en ultima 
propcista, que, comquanto, não pudesse disc'orrer por 1'ncommodaÇ!o; <ti nha d!J lem-

j 
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brar que uma ·dais razões apresen.tadas para a .concess•ão do hab.eas-corpus, fot 
por não estar .em e>0ecução o Codigo Pena.J da Armada, que é inconstitucional; 
e no entanto, na indicação da ;resposta ·offerecida pelo Sr. Ministro Aquino e 
Castro, como .que se contesta esse ponto, que ficou assentado, s&m ha;ver a mí-
nima :mpugnaçã:o. 

O Sr . Barros Pimentel disse em respcs.ta ao que acabava de -0uvir da parte 
do Exm. Sr. Ministro Macedo Soares, que eHe, J'elator dó habeas-corpus de que 
s·e tra ta, não precisou ent ão, para rundamentar seu voto de concessão - faz.er 
a·pplicação ao caso v ert ente, ·das di sposi9ões do Co<ligo Militar da Armada, e 
coherente S·empre em todos os seus actos, assumia a responsabiJ.ldade de tudo 
quanto proferiu naquella occasião e .reproduziu em synthese, os seus wrgumentos 
e as razões em que se .baseou. 

iPefüu a .palavra o Sr. Ministro Procurador Geral e disse que - encar·ava o 
assumpto em discussão sob as·pecto differente, n ão podendo •se capacHar que 
o intuito do Governo foss•e a brk lucta com o Supremo ·Tribunal, nem .pela in-
t egr a; e exame desprevenido •do -0fficio d·e 10, assignado pelo .Sr-. .Ministro da 
Guerra em nome do Presidente da Republica, se podia inferir .censura·s e amea-
ças; e si assim pensrusse, acompanharia, por certo, al,gurn~ dos seus collegas que 
se manifes taram neste sentido, já accei:tando ·a. :proposta do Sr. Macedo Soare·s, 
j!á a do Sr. Ministro José tHy.gino; m as, e&tava convencido que não passa-
ra m taes censuras ·pela mente do <Governo, nem siqucr, como de dar instru-
cções ao Tr·ibunal; o que se vê -resaltar do r·eferido officio é a ma;nifestação 
clara de attenção € acquiescenc•ia :á dedsão do Tribunal, declarando que man-
da;va immediatamente pôr •em .Jfüe~dade os que pediram e obtiveram ordem 
de soltura, sómente externando o !Governo seu pen samento, quanto ás leis que o 
T rj.bunal acha ·revogadas, 

1
e que no seu entender estão em vigor. 

Depois de produzir \'.!mitos outro·s argumentos que pesavam em seu es-
pírito, term-inou dizendo que ante as •quatro indicações lidas ·e .enviadas á 
mesa, em soluçã;{). do i·ncidente em questão, ;p·re·fer.ia a do E:icm. ·Sr. M·inistro 
AqTi ino e Castro ou a dq Exm. Sr . Ministro Andrade Pinto . 

O EX:m . S.r . Presiderite declarou q·ue, á vista da discussão ·e da·s propos-
tas apresentadas, e por t ar de t oma r- parte na votação, em razão de se tratar 
de ·Um ass'llmpto administrativo, ·ia expender o seu voto. 

IQuanto á primeira ill'\Oçã:o, .a do Exm. Sr . Ministro Macedo· Soares, por 
ella não pretendia votar, por •se afastar dos estylos offidaes ·em geral, na 001'-
.re.qpondencia entre o Gongr.e&so, "T'ribunaes e ·D iChef·e da Nação ·e até contra a 
praxe do proprio S·upremo Trihuna.! quando se tem de dirigir aos ·nutros po-
deres. 

·Em questão semelhante, por occasião de se ter requisitado a pr·esença de 
pacient·es e as informaçães do Governo por intermedio do 'Minis tro da Guerra, 
no rec:urs(l de ha,beas-oo'l'pus dos presos ·em Santa Catharina, elle, em nome 
do Trihuna!, procedeu de conformidade com os e~tylos estabelecidos, e que 
além rl e n"U-tros exemplos Tecordava-sc de um :processo de militares, por cri-
m ts milita r.es, s·empre requisitando ao 'Governo e obtendo ·informações por m eio 
do respectivo mintsterio; não achando tambem curial a devolução do officio 
ao ühefe da Nação, quando esse modo de ·proceder só se emprciga de superic·r 
para inferior , e quando no caso dos offi.cio.s serem concebidos •em term,os 
doorespeHoso.s e inconvenientes. 

1A r espei to da do ·Exmo. Sr. Ministro José Hygino não tinha duvida em 
votar por ella, lembrando, apenas, u ma modificação, ·qual a de s ubstituir a 
phrase - não tomar co1111 ecimento do Coffióo, pela •e•xpr$!ssão - protestar 
contra a integra do offici< 1; porém, :si o Tr.J.bunal entender que essa · moção 
deve ser approvada; .t\) qual se ac·ha redigida, e.!le accederá, votando igual-
mente por e!la. 

•E ·em seguida externou ta,mbem seu mod·o de j_)ensar 
ultimas .pr-opos.tas, contrar·iando-a1s por orutras· ~a.zões .qu~ 

não concordando com aJg~1mas das 1suas proposições. 

quanto ã,s dua s 
ainda addU!Z,11u ie 
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.O S·r. Macedo Soares reflexionou que a fõrma por elle usada •está de .in-
hi·ro accôrltlo com o al't. 16 do Reg-imento .i.n:terno do Tribun11J, que estabe-
lece relações di!x.,ectas na correspondencia off!cial do 'Supremo Tribunal com o 
Chefe da Nação. 

Ainda o Sr. Presidente, por causa de algumas obser-vações do ·Exm. Sr . 
Andrade Pinto, entendeu dever •explicar os motivos que teve para referir-se 
aos factos analogcs, occorr·idos no extincto •Tribunal de •Justiça, ·em f.jns de 
1888 e princlpios de 1889, ·em conjunc.tura não tão melindrosa como a actual, 
e .que motivou então da ·pal'te do •Sr . Min'.stro Andrade Pinto o protesto ap-
provado que já fôra lido, como lera todas as peças officiaes que •se trocaram 
e.ntão. 

Estando as quatro referidas propostas sobre 'ª mesa, e não ·havendo ne-
nhum ministro mais com a palavra, foi .oncerrada a discussão. 

Procedeu•se á votação das propostas pela ordem por que fc·ram apresen-
tadas (presentes 14 ministros com voto). 

A do Exm. Sr. Macedo •Soares não foi approvada, votando por e lla ape-
nas "O Exm. Sr. Piza e Almeida e o s•eu a,utor. 

Votaram a favor da ·proposta formulada pelo Sr. Ministl'o IJosé Hygino 
os Srs. Ministros Ferreira de R ezende, Bento Lisboa, Barros ·Pimentel, Piza 
e Almeida, Pereira Franco ·e Fr.eitas. Henrique, que ·com o voto do aUJtQ>r 
da mesma, ·prefizeram sete, contra igu·al numero de votos. 

P·ela do Exm. Sr. Mlnistro kquino .e Castro, os .Exms. Sr.s. Far-ia Lemos, 
Barradas, Ovrfü.o de Loureiro, Albuquerqu.e Barros e seu autc.r. 

Obteve a ·do Exm. Sr. Ministro :Andrade Pinto os votos ·dos Exms. s .rs. 
Ovidio de Loureiro, F a r-Ia Lemos e Albuquerq.ue Barros. 

Entre as quatro moções votadas· a .que conseguiu maic·r numero d.e votos 
foi a do •Exm. Sr. Ministro Jo·sé iHygino," mas como nesta se dava o caso 
de •eII1pate ( 7 ,;atos contra. ·7), levantou-se uma. ·questão de ordem - si devia 
ser ·ella accei.ta, não tende· obtido maioria absoluta de votos. 

Nesta .ques•tão ·de ordem tomaram parte alguns dos .S.rs. Ministros, pro-
pondo, af.inal, o Exm. ·Sr. Ministro P ereira Franco, por •achai• mais pru-
dente .. e até conforme os estylos parlamentares, em caso.s taes, d·csde que dois 
ministros que V·O·taram diverngenrtemente não estavam ma is pres•entes, q·ue se 
aclias,se a decisão que se t em de tomar a -respeito do incidente, a li>ás não pre-
vis.to .pelo Regimento d.o \Tribunal. para o começo da 1• s·es são, o qu.e foi 
approvado. 

Passou o Tribunal a julgar ·dous 'ha;becis-oorpir.s, não <havendo mais tempo 
para julgar outros proces sos· sobre a m esa, J·á com dia marca do. 

1N. 469. R elato!' o Exm. Sr . Mini stro Bento Lis·bo·a. - Imp '}trante o ad-
vogado João Maria •Correia de Sá e Ben,evld.es· e pacientes Jo·sé (v;aJentim 
·Sol Posto. Relaota do.~ os autos, f eita a defesa :feio dito advogado e dis:cu.tida 
a ma.teria, fo.j negada a soltura impetrada. 

N. 408. Relator -o ,Exm . Sr. Ministro Jos.é Hygino - Paciente Mrurio Au-
r eHo a.a Silveira, .immed>iato do paquete J.>upiter .e 1'lreso n a fo·rtaleza da Ilh 11 
das Cvbras, r epresentado pelo seu advogado Dr. Ruy Barbosa. 

O EJnn. Sr. Ministro Jos•é H ygino scientificc·u ao Tribunal que os autos 
naquelle momento lhe tinham sido conch1.sos, com a nota de não apresentação 
do paciente, n em do r eceb-iim ento das informaçõe.s .requisitadas ao1 G.overno, 

,pnr intermediQ> do Minister!o dos Negocios da Marinha, mas. que, sem embargo 
d)sto, ia proceder ao ·respectivo relatolio, que ali'ás· j•á tr·a conhecido do Tri-
buna! . 

. Foi então lido pa.ra conhecimento de todos os . Ministros o •O>f!icio dataJo 
de 14 do corrente, dirigido ao Exm. Sr. Mlni-str·o, em.observ anc!a da sen-
tença proferida na sessão de 12, dando a ce1-.teza official o Sr. Pres.\dente 
da entregA. do officio no mesmo dia 14 ao meio dia, na .respectiva 6,ecretaria 
de ·E>tado. 
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Con,cedida a .palavra ao advogado, prod ziu este a defesa de seu consti-
tuinte. 

>O Exm . Sr. Ministro Fer·reira de Rezend·e di-scutlndo, notou que achava a 
especie nova da não apresenta,ção do ipaciente, nem das n êcessaria.s informações 
requioitadas; e por isso opinava para que se adiasse o julgamento, outra vez 
dJrlg:ndo~e o Sr. Presidente do Tribunal .ao Governo, afim dil qúe este cum-
pra as duas determinações do .ultimo a-0cordam a tal .respeito, n ão delxandc . 
elle de extranhar por s ua parte .que ja, o Governo' não tivesse assim p.rocedldo. 

D,"sse mais q·ue não s·e lembrava de precedente igual, ipois em alguns casos 
j.ulgado.s .na ausencia dos pacientes Unham vindo os ·exigidos esclarecimentos. 

O ·Sr. Relator ·combateu esta opinião·, ponderando ·que ·O Trbbunal não po-
dia fi.car tolhido de exercer um direito e cumprir seu ·dev·er em assumpto tão 
grave, só .pe;Ja omissão da autoridade mand·ada ouvir, e q,ue, portanto, 'Inde-
pendentemente da ausencia do pad<mte e d~ informações requisitadas, concedia 
a ordem d-0 soltura. 

·Colhidas. as no·tas, sómente os Exms. Srs, Mlnis·tros Rezende e Far.Ja Le-
mos denegaram a ordem, es·te nos termos do voto anterlov em caso identico. 

·Por fim o .Sr. Presidente communicou ter naquelle mo;roento .r.ecebido -0 off'icio 
datado de 14 do corrente, do Minlsterio dos Negocios .da Ma11inha, par.ticlipando 
que .fõra posto immediatamente em liberda:d·e, á vista da -sentença do Tribunal, 
o .paciente P.erei•ra da •Cunha, detido aM entlio na fCYrtaleza de VHlega·Lgnon. 

Niio tomaram parte na di•scussão e votação destes dous ju!gamerutos por 
terem se retirado ·incommodados os Exm:s. Srs·. Ministros Andrad·e Pinto, Bar· 
radas e Albuquerque Barros . 

Depois de lida e approvada a acta, o Exm. !Sr. Ministro Macedo :Soares 
pedi:u a palavra .para •ljm•a expHcação, qual a de não ter o Exm. Sr . Pre-
sid·ente visto bem o fina,! da sµa indicação, no modo por ·que entendeu que o 
Tribunal devia ip•roced·er relativamente ao officio do Governo com data de 10 
do ·corrente; -0mbora ellp propurzes·se ser a. resposta do ·Tr·ibunai di~lgida a.o 
Ohefe da Nação·, indica.va, porém, .que .a devolução do dito officio d·e 10 fosse 
feita ao Ministro da Cf\l·Br·ra .que o tinha ass-ignado, não ·CaJbendo por isso a 
critica. accentuada contra a sua proposta, -0omo consta ·da acta. 

O Exm, Sr. Presiqenté disse quy. ·comqua.nto tivesse concluido das ex-
pressões contidas na referida 'llloção, .que a r·esposta ·em ,projecto s•eria dlre-
cta.mente enviada ao Chefe da Nação, tanto mais quando o respecti·vo mi-
nistro fôra apenas inter;mediarl·o e ha.via a.ss!Jgnado ·ess·e .o.fficio em nome do 
Vice-Presidente da Rep·4blica e assim H1e .par·eciam aluda ca):livei<i as suas 
observações, não tinha ·Ç!uvida ,em concordar que se cons1gnasse na presente 
acta l.L explica,çãc· dada ,pel·o Sr. Ministro Macedo Soares, reportando~se em 
todo ·caso aos termos da menci:onada moção, nessa parte. 

Como complem-0nto qa acta acima transcripta, damos ·em seguida ·O th1eor 
do ac'.:ordam do :S.upremq ·T-fi.bunal 'Federal, concedendo· habeas-co11PUs a Mario 
da Silveka, um dos passa.geiros do Jwpit'er, s,end-0 a •especi·e a mesma do habeas· 
corp1bs concedido anteriol'mente aos demais presos civis. 

AC COROAM 

Vistos. expostos e discuti:do·s ·Os presentes autos de petição de habeas-co1'pus, 
em que -é impetrante o 11-dvogado Ruy Barbosa a f,avor do paciente Mari·o Au-
11elio da Silveira, im;ro.edia.to Ç!o vapor J111.Jliter, .que se acha detido n a fortaleza 
da ilha das Cobras, onde o 'Governo o· conserva, sujeitando-o a. mesma in'commu-
nioa;bilid,ade ,em que se achavam ·OS outros- passageiTos civis ·e tripoiantes do 
referido vapor: -resoll:3 •o Supremo Tribunal F .ederal •proced,er ·a.o· julgamento 
da m'encionàda petição, comquanto o Secr·etar!o de Estado dos Negocios da 
Marinha não rt:enha prestado as informações, que lhe foram exi•gidas, nem ex-
pedido as ordens n ecessarias para ser o paciente apresel!tado perante o Tri-



il:mnal no dia: e ',hora marcados e q.ue lhe forrum requis1itadas 'POl' officio de 14 
do corrente, de accôrdo com as imperativas dispos•ições do art. ?43 e seguintes 
do -Cocl. do Processo. 

EJ · consicleranclo : Que incumlbe aos tribunaes de justiça verificar a validade 
dp.s normas que t eP,m da applicar aos caisos .occurrente~ e negar os ef.fei.tos juri-
di'COS áquellas que forem incompaitl'\'.eis com a Co·ns tHu!ção, por ser ella a .iei 
suprema P. fundamental do paiz. 

Qlle 1e~te dever não só deconre da lndole e natureza elo Poder Judiciaria, 
cuja missão cifra-se em declarar o direito vigente, applicavel aos· casos oc-
cunentcs regularm~nte sujeitos >á sua deci.são, sinão· tambem é reconhecido 'n o 
art. 60, letra a .. aa. <Const.ltu•ição. cme inclue na competencia dn. .ru~tiça federal 
o processo e julgam ento das causas ·cm que alguma das partes fundar a acção 
ou a d efesa em di$1losição cons titucional; 

Qlle a não applicação de ·Um decr eto ·re<gulamcntar C·U act.o leglslati·vo a: 
casos occuruent.es sob o fundam ento de lnconstiituci'onalidade não Importa a 
revogação do m esmo acto, a. qual fornmlmente só póde competir ao· poder' 
de quem elle emana; 

·Que, pa•a firmar-se a competencia do fôro da · Marinha não podem :ser in-
vocadas as r egras ·es1ab elecklas 110 Cod•igo Penal da Armada, de 7 de març" 
,(J.c 189'1, porquanto o fübo Cod·igo .'<e funda. no decreto ae 14 de fever.r,lro 
do mesmo anno, que autorizou o Minlsterio da Marinha ·a reformar o primeiro 
·Codigo füt A.I')J1'11Jda. de 5 de novemr,>ro ae 1890, e uma ta) a.utoriz;agão não 
tendo sido ·utilizada, durant·e o IJerioclo do !Governo Provisori<> e dictatorial, 
não podia ma is .sei-o, como alil!'is o foi, no periodo constitucion'a1; 

Que, com effeito, o art. 83 da Constitui·ção manda sómente vtgora!' n.s 
leis anteriores qu.e fc·rem compatíveis com o novo regím en, e, sendo um d'os 
·principaes fundamentos da ordem •consti'tuclona l a separação dos pederes 'e a 
p!l!Vativa -o0mpeteno.ia do \Congl'ess101 para · Ile.gll(slar, a •autc·rização legislativa 
cont~da naquelle decreto ·caducou ex-vi da ·pr.omulgação ·da Constituição; faltando 
assim a.o Cod'igo de 7 de março· toda a base legal. 

Qu•e não vi.gorando taro.bem o prime'iro Codigo Penal da Armada, de 5 de 
criovembr.o de 1890, indefini.damente sus·pens·o ·pelo decr:eto de 4 de f\'V'ereiro 
do anno .seguinte, a competencia do fõro commum e a do fôro ·especial militar 
se dlscrimina:m, em face das di sposições do Codigo P enal commum e das fois 
militares em >viga.!'; 

Qu.e a lei n. 631, de 18 de setem.br-o de 1851 ·é a 'unica que, a largando o 
conceito do ·Crime militar stric.ta,mente fixado pela; p1,ovisão ·de 20 de outµbro 
de 1834, declarou militares centos crimes commettidos por ·paizanos e sujeitou 
os delinquentes, ainda ·quando não sejam m Llitares, ao julgrumento '<i?s· con- · 
eelhos de .guerra.; 

1 
, 

Que, segundo ·O art. 1° da mesma lei. ·OS paizanos s ujeifo.s .á Justiça; Milttar 
sãlo sómente o.s que; no caso de guerra · externa .e no t eilritorio, onde 1 tiverem 
lugar as operaçõe." do Exer.cito, c·omme·tterem os seguin tes crimes: 1°, a espio-
nagem ; 2°, seducção de ·praças, .que façam parte das forças do Governo, para 
que desE>rtem pa;·a o ·inimligo; 3°, seducção de praças pat'a qu.ei se •levantem 
contra o Governo ou seus superic·res•; 4°, o ataqu e dir•igldo contra as s•entl-
ne1.lrus ; 5°, ;penetrar nas• fortalezas por lugares ·defesas ; . 

Que o ·paciente não põde ser comprehendido em n enhum dos ca~os .exce-
poion~es menoionad·os no art. 1° da lei oltada; porquanto·, falta na ·hypothese 
a drcumstancia elementar do ·es·tado de .g.uerra externa; 

Q',Ie, a}ém dis,to, d OS cinco delictOS aJ.l! d•eclaradOS, dqus - OS de ns. 3 e 
4, cessarão de ser militares, .quando comm.ettidos· por paizanc·s, ainda mesmo 
em estado de gu erra externa ; -

·Com effeito, o 'codigo Penal comnium 'preyê e d·ef.ln! nos arts. • 9·1, 92 e , 
93 os orim·es . de S<ld·ucção de praças par.a a deserção ou para s ei ·levantwrein 
contra o fGc.~rrio, em tempd' de paz ou d-0 guer·ra, ·e como o mesmo C,odii;-o 
só comprehende os crtmes civis, .segundo decorre do seu art. ·6•, letra' B, se-
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g.ue-se que os paizanos accusados daqueHes delictos nãa. podem ser ·processados 
e julgados no fôro militar ; 

'Que assim, nenhum princip.\o ou r.egra de direito ha sobre ·que assente, 
no caso vertente, a competencia; do fôr.o mHitar para tomar conhecimento da 
deiicto ou deJi.ctos imputados a-0 padente; 

Que, por outro lado, centra o paci·entB não ·prevalece a excepção estabelecida 
no a·rt. 47 do Decreto n. 848, de •l l de outubro d.e 1890', que inhibe o habecis-
cotpirn, quando a prisão é decretada por a·utoridade militar, nos casos de ju-
risfücção restricta .e cc·ntra individuas da mesma classe ou de clas·s·e differente, 
mas sujeitos a ·r egimento militar; porquanto, não se dando .caso de j'u.risdicção 
re.itrict.a miHtar, e não sendo o paci e'.ll!te militar, n em pertencendo ·{L c'las&e su-
jeita a r egím en militar, é manifesto que não se verificam as condições do citado 
art. •17; 

Que, Cnalmente, a prisão militar e a incompetencia do fôro, onde o paciente 
responde, constituem constrangimento illegal, no1s termos do art. 353, para-
gra'J)hos 3 ·e 4 do art. 18 da lei de 20 de s·etembr.a de 1871; e t em, .po11tant1>, 
cabimento o ha.b·ea~ncorpus, conforme o preceito do· art. n, § 23 da Constitui· 

ç'ãc>, que manda dar sempre que al•g.uem soffrer ou estiver .em imminente pe-
rigo de soffr·er coacção illegal. 

·:&ssim, deferem a pet'.ção de fl. 2, .e mandam que se passe ordem de sol-
tura a favor do paciente. Custas ex-cciu8a 

Supremo ·Tribunal Faderal, aus lo6 de ago·sto de 1893 . - F'reitros He1V1·i.qiies. 
Pr,~sidente. - J ose Hyg•i.no . - Ov1i:clio ele Loiweiro, v1mcido, não impugnando 
só a conclusão. - Pt!rm.ra F'q·anco . - Pir.;ci e Almeida. ~ F'ar·ia Lemos, ven-
cido. - Ferreira de Rezende. Neguei a soltura do :r;adente: 1 o pnrque tBndo 
e detentor desobe.decido a ordem do Tri·bunal, a este o .que cumpria era da:-
as providencias para qp.e o com·pat·ecimento do mesmo ·paciente· se effectua.sse 
B só enitão € ·que o poderia soltar ou não, art. 350 de· Codjgo do Processo CJ"i-
minal, combinado com ·OS arts. 347 e seguintes.; e 2º porque, nã,o existindo 
informações de qualidad.e aJ.guma, não me considera habilitado ·para julg0:r, 
quand·o nem siquer ·Unha certeza si o pac.tente era miHta·r ou nã,o, art·S'. 35.1 e 
352 do mesmo Codi1go. - Bento Lisboa. ---1 A'q'UÂno e Castro. - DB accôrdo 
na conclusã,o. - Maceclo 0Saares. - B'alrros P-imie'!itel. Não fui presente á 
appr<·vação do ernmciado ou redacçã-0 da sentenQa; so'll , porém., de accõr<lo 
com a conclusão, como s·e houve no j'U1gam0ento do habeas-corpws. Quanto aos 
motivos de meu v·oto - ·expendio-os .com o mesmo desenvolvimento ·na discussão 
da causa, {L qual me re·porro. 

SE·SSÃO DO SUPREMO 'THIBUNAL F·EDERAL EM '19 DE AGOST O DE 1893 

PRESIDENCIA DO 'EXM. SR. MINISTRO FREITAS HENRIQUES, (1SecretMi<> 
o Sr . I)r. Pedreiira) . 

Compar.ecera.m os Minis t ros do T ribunal, S.rs. : Andrade Pinto, Aquino e 
Castro, Ovidia de Leu.reiro, Costa Barradas, Bar1La de Perefra F·ranco, Piza 
e Almeida, Barros Pimentel, Macedo Soares, Faria Lemos, Bento L:is•boa, José 
Hygino e F1erreira de ~'lezBnde . 

O Sr. Barão de Sobral não Cümpareceu por estar doente. 
Despachado ·a •expeqiente, o S.r . PrBSidente declarou ao 'Tri,bunal que ia:. 

ser •,rotada a moção do sr. J'.osé Hygino, •Que ficá,ra empatada na .ult ima sessã-0. 
:Não havendo disC'Ussão a ·rBspeito, procede'll.-ll·e é. vot ação, danda em r~ 

s ultade •ser appTovada fJ. moção por 7 votos contra 6, que foram oe dos Srs. 
Faria Lemos, Macedt Soares, Banadas, Ovídio de Loureiro, An drade Pinto e 
Aquina e Castro. 

Os votos de approv~~çã-0 tormam os mesmos j{L dados na ·sessão anterior. 



Paciente 

H a,beas-corpiis. - Sua concessão a preso poli tico. 
Incc:>mpet encia do fõro milita r para processa-r um 

civil indiciado ,em cr.i'ille poliNco ( conspimção) in-
tellig,encia do Decre'to n. 61, d,e 23 de outubro de 1838 
e J,ei n. 1613, de rn de janeko de 1851. (*) 

Bacharel José Mariano Carneiro da Cunha 

SUPREMO 'J'RIBUNA L FEDERAL 

ACCORDAM 

Vistos os autos e devidamente aprecia da a mateúa das petições de fls . l 
e 6, n a parte concernente a os factos' e c ircumstan cia s que se mos'tram compro-
vados pelas informações de fl. ',9, emanadas do Minister lo da Guerra, por ordem 
do Vke-P·r,esWente da R epuiblica em execu,ção do a ccorda m de fl. 8, e con·· 
siderando: 

Q ~e o pa ciente Bacha r el Jos·é Maria nno Carneiro da C'unha, Deputado a n 
Congl'e.sso F eder a l ipelo Esta dc· de Perna mb.uco, onde er a do.rniciUado e tinha 
sua residencia , fõra ahi ·preso p0'1" ordem do Poder E xecutLvo, com,o indicia do, 
s agunão allega, no cr!m e de t entativa de conspiração contra a seguranç'a e po· 
d-tir,es politioos da N ação, e que, assim preso, f oi o ,mesmo, p or ordem do Pod,er 
Executivo, •tra nsferido ,para esta 'Capita l e aqui s ubmettrno a processo por um 
tri,bunal de juri,sdicção especia l mHi:tar; 

Que, postas de pa,rte outras questões de d i1r eito que se ligam a fa ctos e 
circum,s•tancias a llegadas na ;pe tjções ,de f ls . 1 ·e 6, ma-s 'não ,comprovacdas p el"'< 
informa ções que dizem a1renas ser o paci.ente preso po·liHco e achar0se nes ta. 
qualida de s ubmettido a proces·so, é m anifesta em todo o caso, · a n ullida de de 
um t;i; processo, attenta a inc ompet encia . do fôro militar pa ra elle, d esde qmi 
faH ece no paciente a qualidade de militar e nã o é tambem de natureza mHltar" 
o factu delid üc·so que Ih.e foi imputado ( Const., aTt. 77) ; violada dest'art0 
a garantia consti1Juciona.l, s egundo a qua l - ninguem será sentenciado senãf) 
pela au.torida de competente em virtude d e ,Jei anterio r ,e na fól"ma ,por ella. 
regulada (Const . , art . 72, § 15) ; 

Que, pertencendo 1á classe dos crimes politicos aquelle de que se diz ac-
cusado o p,a ciente (Decreto n. 848 , d e 1'1 de outubro de '.1.890, art. 15, 1etra b , 
Codigo Penal, art . 15,5 e s eguintes), para processar e julgar taes cr·imes s ó' 
os juiz,es e tri<bunaes communs da justiça f ederal s·ão competentes, nos expressvs 
termos do art. 60, 1etra 3 da Constitudçã.o da R epubJJca ; 

Que 'ª jurisdicção militar, peio facto de ser especial e instituída para <> 
fim de conhecer de certa ord,em de delictos e julgar delinquentes de certa classe, 
e por i,sso mesmo r,estricta e improroga vel ra1tiorne materiae, ratione pm•sonae; 
não podendo russim tal jurlsdicçã o ser amp!ia,da a · factos e pessoas· n1lo su-
jeitas por direito á acção da competencia limitada pela 1'ei ~ue attdbu e ; 

(*) V'O Di'reito, vol. 65. 
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Q·ue desempenhando'Se do d.evel" que 'lhe incumbe de verificar {11.-specie a 
constitucionalidade das leis e actos dos outros poderes, quando invo-cados, como 
fundamentos de factos, direitos ·ou o·bri1gações dep·endenteS" do .seu exame e apre~ 
cia.ç·ão jurisdiccional, n ão pôde est e trl•bunal, -0rgão do ,P,oder J!udJcia,ri-0 na 
União e interpr·ete das leis .qu.e é chamado a applicar, reconhecer ·effeitos ju-
rídicos pa,l"a o caso n aque.Jles decretos· do Poder Executivo que mandara,m am-
pliar 'RIS d'isrposições do Decreto n. 6•1, de 24 de outubro de 183 8 ·e da lei 
'Tl. 631, de 18 d.e janeiro de 1851 a fact-0s e pessoas não ·comp·rehend'idas em 
~us iermos exp.ress'Os, que são strfoti-jitris, tanto na parte penal, co\n-0 na. 
ipessoal em materin elo direito pubJi.co ; 

,Q.ie o citado Decreto n . 61 dispõe com effe lto (art. 2°) que só no -Exerci to 
é que poderão ser observadas, no ca.s'O d·e re·bel!ião, as leis md!li~ares do tempo 
de gu~rra e ass'1m pc·sitivamentc limitadas ao Exercito mostram.-se por igual 
todas as ·disposições do regulamento ·n . 23 da mesma data daquelle decreto; 

Que, no tocante á, lei .n. ·6·3'1, é ta.mbem ·n ella expresso ·(art. 1°, ·§ 6'0 ) que 
civis só poderão ser sujeitos â dur·lsdicção milita r, quando accusados· de algum 
d.os factos dclictuoso.s, de n a,tureza m.ili.ta r, limita tivamente declarados· no · prin-
cip:·o do art. l o e a hi subord·lnados todos expressamente â contingencia de guerra 
externa, circumstancia esta que escapa na especie dos autos ; 

Que esta circumstanci•a de gueTra •externa, não 'Veri.ficada na eispeci<>, pa-
.rece, entretam.to, ser a•quella que determinara o regimen especral, e as medid•s d~ 
externo rig·or da lei n. 6'31, a julgar por est es conceH;os do ·estadista que mais 
activamente collaboTa·ra na sua fonnação. «Este .projecto não t em ,outro fim 
senão asse@urar contra estrll!ngeiros, inimigos do paiz, o bom exito das armas 
lmperJaes·, dar toda a protecçã.o· aos movim<intos· dó Exercito o que, empenhado 
de8Sa ·guerra externa, rião p6de ter outro fim senão defender a independencia, 
0.5 interess,es ·e honra .nacional" ( discur.so do :MJni•stro da Justiça Eusebio de 
Queil'oz, na ses.são da ·Camrura dos Deputad·os de 29 de a.gosto de 1851. - An-

nrues da Sessão 28" ·pag , 760): 
Ql'e .o paciente preEfo na séde do seu d.omici!io, Jogar do de<licto, não podia 

ser submettido a ·processo e j.ulgamento n esta cidade (Cod. do· Proc. Cr1m., 
art. 160, § 3° e Regul. · n. 120, de 31 de janeiro de 1 84 1, art. 243) ; 

Que, apezar de não con star dos ·autos a época da pris·ão do paciente, n em 
se · ia e&se t empo •a:chav;ir.se ou não ·em estad.o de sitio o lagar da rp·risão, é 
cer:to ·em todo o •caso, .que as medklws coercitivas autorizadas ao Pod er 0Exe-
outivo contra 0as .pessoas. em v1rtud.e da declaração do estada. de •sitio, são 
s6mente aquena.s duas decla11adas no a-rt. 80', ·§ 2° da Constituição da Re-
publica, nenhuma das quaes se confunde co·m a da rprivaçã.o, imposta ao pa-
ciente, do S'(fü fôro n a tural, processo regular e juízes compe.te<ntes ; 

Decl•aram, ·pe·lo.s expostos fundamentos, 1Uegal a prisão que ora s·offre o 
paciente, e , nesta ·conf.orm.idade, mandam que se pa s·e em seu favor alvará. de 
s.olt·ura, s·i rpor a i não estiover p.reso ; appJi.cada ·por esta f6rma ·a .espeote e 
disposição do art. 353, §, 3° do Codi•go a.o• Processo Criminal. 

·Supremo T ribunal fed·eral, 119 de .setembro de 1894. - P1erei11a F'l'anoo, 
Vice-Presidente. - Am.v/<iloph<io, re lator. - .And-rade Pmto. - Piza e Almeiàa. 

- Jo sé Hygd.no. - Maoed-o .Soares . - Ti/"i.g'o ele Lowrewo . 'Te!ndo .se dleclara;do 
suspei to o Sr. Aqui•no e 1Castro. 

( 

-Declara não dar execução a duas ordens de habeas-
CO!l'Vu.'l exped.idas pelo :Supiremo Tl'ibunrul F e1e·ral a 
ifavor de ofticiaes r efo·vmados, pres'Os por t erem com-
mettido crimes miiIHares·, 

Ministerio dos N egocios da Guerra. - Rio d·e Janeiro, 25 de se·t embro de J.891. 

.Sr. .Presidente elo Sup remo Tribunal F ederal. Em reisposta ao vosso 
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()fflcio d•e 22 do corrente mez, em que vos dignastes d·e communlcar haver -0 
Snpremo Tri1buna:l concedld-o soltura por habeas-corpus, entre outros impetran-
tes, aos Capitães~Tenentes Huet de Bacellar Pinto Guedes e ao 2• Tenente 
!Domingos Jesu1no de Á'lbuquerque q·ue se achavam presos ·POr terem co:m-
mettldo crfane mH!tar, cumpre declarar-vos', de ordem do Sr. ·Marechal Vlce-
PreS'id~mte da iRepu.b1ica, que não pôd e o Governo dar execução áque!las de-
cJ.sões a esses do·is officlaes, por contrarias a todas as leis· e immemorlae.s e.s--
tylos mtlitares. 

Na fórma dessas leis os of1'iciaes reformados .têm sido sempre e eem con-
testação alguma considerado-s como mHitaroo e sujeitos á autor.ida:de e tôi'o 
mil!tares. 

O Regimento de 1 de junho de 1678, .co11cedendo .como mercê, aos o:fifJ.ciae~ 

activos do Exercito, o fôro militar para -o julgamento dos delictos que prati-
carem, a1mpliou-o·, sem limit-ação alguma, aos offlcia,es reformados. 

Os ·a lV'arás de 21 de outubro de 1673. de 1 de s·etembro de 1808, n-0•s 
tlts. 4° e :5°, mantiv.eram os officiaes reformad-0s na classtflcaçã-0 de mlll!-
tares. 

A rE\sol-ução de 9 de dezembro de 1842 e a provisão de 8 d·e janeiro de 
1843 determinaram que os r<'ios mH!ta res presos por crimes communs, devem 
estar nas respectivas pri1sões, á d·Lsposlção dos juizes, para os exigirem' quando 
lhes for preciso. E desta regalia, como é .geralmente sabido, gozam tambem os 
r-Oformados; -0 que si não daria, si por ventum não fossem considerad·os mi-
litares. 

O Decreto de 3 d·e janeir-0 d·e 186 6 .proh.ibe que os presidentes das antiga.; 
provindas concedam licenças aos officiaes para as go:.a:r em fôra dos limites 
da sua juriscHcção. 0-s avi·so.s de 30 de junho de 1869 e c1 e 9 d·e feverei.1·0 
de 1874 eX'tendem essa prohibi{;ão aos reformados, equipa rand·o-os âquelles, pois 
é manltesto ·qu·e, si não estiiv·essem sujeitos ao Ministerio da Guerra e ainda 

' aii-stados no Exerdt-0, ·não lhes seria exte'i1.siva essa medida. 
-A revisão d·e 24 ·de -Outubro de 1844 obriga os r e-formados a ·servirem <Hn 

conselhc-s de .guerr·a q·ue, como é sabld-0, são tribu·naes ess·encialmente mili.tarea. 
1Si das disposições legaes passanno:s â do·utrina, encontraremos o illustrad-0 

TITAfül., apoiando"se em decisões dos tribunaes supe1•iores, ensinando que res-
pondem pelos dellctos que co:mmetterem perante os juízes, em conselho de guerra, 
todos -0s «><ffidaes r·eforma:dos. (Auditor Brasileiro, ti.t. 1, capitulo V e nota 82) . 

O General Cunha Mattos doutrina igualmente que os O<fffoiae;;; rer-0rmados, 
que commeHem ·crimes mil'itares, s ão julgados militarmente. (R epm-torio da Legis-
lação M i litar, verb. - .reforma). 

Si recorr·ermos ·ainda â legislação militar ·estrangeira, como subsidiaria, .re-
veremos que em todas ·as nações este principio t em s ido universalmente ac.ceito, 
bem como sustentado po.r es.crip.t-0res de nomea:da. 

E' assim que BosOHE, tratando d este assumpto, ubs·erva que a lei de 16 de 
junh-0 de 1836 sujeJ,tou o reformado â jurisd·i.cção militar. 

Um aresto do ·conselh-0 d·e est ado francez, de 21 d·e jane·iro a.e 1811, só 
exceptúa do fôr-0 militar os reformados, nos crimes communs. 

E, finalmente, si consultarm-0s as decisõe-s do proprio Supremo Tri'bun'.1.1 
Federal, ·encontraremos em contraposi{;ão admiravel â doutrina -O•r·a aff-irmarla 
-0 lumino.so accordam d.e 2 de .setembro do anno p assado, em que d·eparam-0<; 
os seguintes notaveis conceitos: «Q·ua:esquer que sejam as aspil'ações por wna 
ref-O·rma mais pr-0gressiv.a do dir·eit-0 patrlo, o certo é que uma jurisprudencia 
unifoune, constante, quasi secuiar, ,attestada por -um sem numero de irentenl)<l.!l 
des lrhbunaes m!.Jita11es, resolu{;ões d·e consultas, do e:>Aincto conselho de Es-
tado, e decisões do Govern-0, que em .grande parte constituem -0 c~rpo da J ~ 
gi.slação militar, considera os officlaes r eformados, pos to q ue exoneraàos d•J 
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&el"V'iÇ-O activo, aütda como praças alistadas no Exercito, gozando de toda.s as 
regali as, · isenções ·Pr.ivilegio.s e sujeitos á j urisdicção militar nos crimes m i-
li l-a.res.• Sendo, ~rtanto, este o direito pa;tr-io vigente, a elle tem de subordinar 
o Governo sua accão, para que se mantenha em .S·ua plenitude o l)rincipio f&-
cund{) da harm<>nia e independencia dos poderes constitucionaes da Repub~i.ca. 

Sa;ude e fraternidade. - Bibiano Sergfo Macedo àa Fontoura Oostw!lat.» 
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